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Walter Hardenberg - één van de initiatief- 
nemers voor samenwerking tussen jeugdzorg 
en kinderopvang en in het dagelijks leven 
onder meer bestuurder van kinderopvang-
organisatie Speelwerk in Drenthe - heeft de 
vaste overtuiging dat als kinderen rond hun 
6e levensjaar al flinke achterstanden heb-
ben opgelopen, ze die nooit meer inhalen: 
“Die periode tussen 0 en 6 jaar is zo enorm 
belangrijk voor de ontwikkeling, ook voor 
het kinderbrein wat dan nog steeds letterlijk 
aan het groeien is. Daarom moeten we in 
Nederland die periode veel beter gebruiken 
voor signalering en gerichte stimulering.”

De bakermat van Alert4you ligt in Drenthe. 
Walter Hardenberg is nog steeds een overtuigd 
ambassadeur: “We moeten ons veel eerder en 
beter realiseren wanneer kinderen door omstan-
digheden achterstanden oplopen en daar naar 

handelen. Het kinderbrein is zich in die fase zo 
aan het ontwikkelen, je kunt je geen achter-
standen veroorloven. Bovendien voorkom je 
problemen die anders heel veel geld kosten. Pak 
je die handschoen op, dan krijgen kinderen een 
veel eerlijkere kans op een mooie toekomst.”

Opbrengst Alert4you
Díe overtuiging was één van de redenen waarom 
Hardenberg op een zekere dag op de stoep stond 
bij zijn jeugdzorgcollega in Drenthe. Dat contact 
resulteerde in een samenwerking die zich - onder-
steund door Het Kinderopvangfonds - uitbreidde 
tot de nu landelijke aanpak van Alert4you.
 
“Alert4you heeft ons in ieder geval gebracht dat 
mijn eigen medewerkers niet langer problemen 
bij kinderen laten liggen omdat ze zich niet 
deskundig voelen. Medewerkers worden via 
de Alert4you aanpak serieus genomen, in hun 

waarde gelaten en als gelijkwaardige benaderd. 
Dat maakt dat ze in hun kracht komen en ook 
durven te signaleren.” Vaak doe je vanuit de 
Kinderopvang een belofte over de hoofden van 
je mensen richting de markt, vindt Hardenberg. 
“Door Alert4you zie je nu dat de medewerkers 
aangeven ‘die belofte doe je ook namens ons, 
omdat je ons in staat stelt die belofte ook waar 
te maken’.”

“Iets anders wat dit project ons heeft geleerd is 
dat we jarenlang onbewust de ouders buitenspel 
hebben gezet. Onder het mom van ‘ga jij maar 
lekker werken, wij lossen het vandaag wel op’. 
Bij dit project kan dat niet, dit kan je alleen maar 
doen als je de ouders erbij betrekt: het gaat over 
hun kind. Via Alert4you zijn wij als organisatie 
meer bereid om ouders een participerende rol te 
geven. Dat maakt je als organisatie krachtiger en 
als je de juiste toon weet te raken zitten ouders 
daar ook op te wachten.”  

Zwaar weer
Dat de kinderopvang in behoorlijk zwaar weer 
dreigt te komen mag volgens Hardenberg geen 
reden zijn om geen samenwerking meer te 
zoeken met andere partijen. “We moeten als 
kinderopvangorganisaties ruimte blijven zoeken. 
Voor essentiële zaken moeten we geld vinden. 
We kunnen altijd nóg efficiënter werken en ik 
ben ervan overtuigd dat je in moeilijke tijden juist 
dit soort kwaliteiten in je organisatie overeind 
moet houden. Dat maakt dat je de concurrentie 
aankunt en dat je ouders kunt overtuigen van je 
aanpak; dat je misschien wel kosten wilt besparen 
door ouders zelf luiers mee te laten nemen, maar 
dat je niet gaat bezuinigen op zaken die essentieel 
zijn voor de ontwikkeling van hun kind.” 

Achterstanden haal je   
            nooit meer in
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‘We hebben ouders onbewust 
jarenlang buitenspel gezet’[ [
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“Ons uitgangspunt is dat een kind het best 
wordt geholpen in de buurt waar het woont 
en leeft. Een 2-jarig kind moet je niet onnodig 
heel lang in de bus laten zitten, zodat hij ver 
buiten de woonplaats behandeld kan worden 
in bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf 
(MKD). Met dat als uitgangspunt hebben we 
contact gezocht met SKAR en nog een aantal 
kinderdagverblijven bij ons in de buurt. 
Samen hebben we gekeken wat er nodig 
was om kinderen zo snel mogelijk weer in 
de reguliere opvang op te vangen of zelfs 
te voorkomen dat ze bij ons in behandeling 
moesten.” Aan het woord is Ellen van ‘t Erve, 
teamleider dagopvang (0-6 jaar) bij Jeugd en 
Opvoedhulporganisatie Lindenhout. 

“Voordat onze samenwerking startte gebeurde 
het vaak dat een kind naar ons werd doorver-
wezen voor behandeling omdat het kind het op 
een normale kinderopvang niet redde. Zij of hij beet 
bijvoorbeeld andere kinderen; ongewenst gedrag 
dat zorgde voor onveilige situaties. Deze kinderen 
zijn veel beter geholpen als ze kunnen blijven op of 
snel terugkeren naar hun eigen kinderopvang en 
daar met hulp van onze mensen geobserveerd en 
begeleid worden. Natuurlijk zijn er altijd kinderen 
die niet passen op een regulier kinderdagverblijf  
en die kunnen gewoon bij Lindenhout terecht.  
Die faciliteit hebben en houden we natuurlijk.”

Gesprek
José Lammerthink is als pedagogisch medewerker 
betrokken geweest bij een aantal trajecten waarbij 

kinderen, die bijvoorbeeld waren doorverwezen 
naar het MKD van Lindenhout, toch geholpen 
konden worden op de kinderopvang in de buurt 
waar ze woonden. “Als eerste gingen we dan in 
overleg met de ouders, bespraken met hen de 
mogelijkheid van plaatsing in de reguliere kinder-
opvang, stelden samen doelen en gingen aan de 
slag. Dat betekende concreet dat ik 1 á 2 keer in 
de week aanwezig was op de locatie waar het 
kind werd geplaatst. Samen met de pedagogisch 
medewerker van de kinderopvanglocatie werkten 
we dan aan de doelen. Over het algemeen rea-
geerden de kinderopvangcollega’s goed. Zolang 
je maar duidelijk maakt dat je niet komt om hen 
te beoordelen. Bij de ene was de samenwerking 
direct heel goed en de andere moest even  

wennen, maar ik heb nooit het idee gehad dat ze 
het echt niet zagen zitten.” 

Versneld
De samenwerking tussen Lindenhout, SKAR en 
een aantal andere kinderopvangcentra in de regio 
Arnhem kent drie varianten. In de eerste variant 
wordt een kind versneld teruggeplaatst vanuit het 
MKD naar de reguliere opvang. Ellen van ’t Erve: 
“We gaan dan op zoek naar een kinderopvang 
bij hem of haar in de woonomgeving. We starten 
dan bijvoorbeeld met 2 dagen in de week bij ons 
en 2 dagen daar. Onze medewerker gaat dan 
met het kind mee naar de kinderopvang en dat 
bouwen we vervolgens langzaam af.” 
In de tweede variant zit een kind op het kinder-
dagverblijf en krijgt het omdat het daar niet goed 
gaat een indicatie voor een MKD. Lindenhout 
gaat dan met de kinderopvanglocatie én de  
ouders in overleg om te kijken of er nog  
mogelijkheden zijn op het kinderdagverblijf zelf. 
“Het mooie aan deze variant is dat het kind een 
indicatie heeft”, vindt Ellen van ’t Erve. ”We  
kunnen ouders geruststellen. Als het echt niet 
gaat, kan het kind altijd nog op het MKD terecht, 
die mogelijkheid raakt hij niet kwijt.”

Observatie
SKAR heeft ook de mogelijkheid om medewerkers 
van Lindenhout te vragen mee te kijken op het 
moment dat zij vragen hebben over een kind, 
de derde variant. Ellen van ’t Erve: “We starten 
dan met 3 keer een observatie om het probleem 
inzichtelijk en helder te krijgen. Daarna moet  
duidelijk zijn wat er aan de hand is en of er  
andere actie nodig is. Deze variant kent geen  
financiële dekking, maar deze vorm van onder-
steuning vinden we zo belangrijk dat we die 
willen blijven bieden. Het houdt jonge kinderen 
- door snel te signaleren wat er mis is en vooral 
wat er ter plekke aan gedaan kan worden -  
weg van dure vormen van hulp, vaak ook nog 
eens ver weg van hun woonplaats.” 

José Lammerthink en Ellen van ’t Erve

‘Kind best geholpen in eigen om geving’



Het Kinderopvangfonds gaat Alert4you 
ook introduceren in de Buitenschoolse 
Opvang (BSO). In eerste instantie hebben 
we ons met Alert4you gericht op de  
kinderen van 0 tot 4 in de reguliere 
kinderopvang, maar er is reden genoeg 
om - nu we zien dat Alert4you werkt - de 
leeftijdsgroep uit te breiden. Ook bij de 
oudere kinderen komen we problemen  
tegen die prima opgepakt kunnen  
worden in de aanpak van Alert4you. 

Die intentie tot uitbreiding hadden we overigens 
al vanaf de start van Alert4you, maar gezien 
de enorme hoeveelheid locaties waarop de 
BSO aangeboden wordt (meer dan 6000), 
vonden wij het slim om ons eerst te richten  
op de kinderen van 0-4 en daarna te kijken  
of deze bottom-up aanpak ook kon werken 
voor de oudere groep kinderen. 

In het zonnetje
Vanuit Het Kinderopvangfonds zullen we nu 
de komende twee jaar BSO praktijken uitver-
groten en optimaliseren. We zetten negen 
praktijken in ‘het zonnetje’. Er is daarbij onder-
scheid gemaakt tussen een aantal verschillende 
aanpakken. In de eerste variant richten we ons 
op de optimale samenwerking van kinder-
opvang, jeugdzorg en onderwijs, bij de tweede 
kijken we naar de inbreng van Alert4you in 
een bestaande en reguliere BSO en bij de 
derde richten we ons op de optimalisatie van 
BSO+, een variant van buitenschoolse opvang 
- georganiseerd door de Jeugdzorg - voor een 
groep kinderen die ‘ingewikkelder’ is dan in 
de reguliere BSO. Meer over onze inzet in de 
BSO is te vinden op de achterkant van deze 
nieuwsbrief.

Ook de ondersteuning van de gewone 
Alert4you gaat nog een jaar door. Wel op 
een andere wijze. We richten ons nu echt op 
implementatie. De pilots zijn geen pilots meer 
en Alert4you is een community geworden, 
met inmiddels meer dan 30 initiatieven door 
het hele land. Ondersteund door regionale 
ambassadeurs die overigens ook de BSO ont-
wikkeling coördineren. Daarnaast organiseren 
we werkateliers, die voorzien in een grote 
behoefte gezien het grote aantal belang- 
stellenden dat hier op afkomt.

Gemeenten
Als laatste gaan we natuurlijk ook door met de 
verdere invulling van de intentieverklaring die 
vorig jaar getekend is door de branches kinder-
opvang en jeugdzorg. Inmiddels hebben we 
vruchtbare gesprekken gehad met de GGD en 
de VNG. In dat kader zijn we ook hard op zoek 
naar gemeenten die voorloper zijn in de aan-
pak van vroegstimulering bij jonge kinderen. 
Ik hoop over die zoektocht en met name de 
resultaten daarvan in de volgende nieuwsbrief 
meer te melden.

Els Rienstra 
voorzitter Alert4you, Het Kinderopvangfonds

Bestuurlijk gezien

De Alert4you-community biedt ruimte voor projectleiders vanuit de kinderopvang en de jeugd(gezondheids)zorg voor kennisuitwisseling, 
advies en steun op maat. De ambassadeurs van Alert4you zijn hiervoor beschikbaar, in individuele contacten maar ook op landelijke 
werkateliers en in regionale werkgemeenschappen.

Ambassadeurs van Alert4you

‘Kind best geholpen in eigen om geving’
Vreemdeling op de groep
“Ik heb nooit het gevoel gehad van ‘wat doet 
die vreemdeling hier op de groep’. De mede-
werker van Lindenhout integreert hier echt als 
ze er is en geef ook een flesje aan een baby  
als dat zo uitkomt.” Rina Willemsen is pedago-
gisch medewerker bij kinderopvangorganisatie 
SKAR, locatie Kiekeboe in Elst. Een locatie die 
in de praktijk al een aantal keer gebruik heeft 
gemaakt van de ondersteuning door Jeugd en 
Opvoedhulporganisatie Lindenhout. “Zo is hier 
enige tijd geleden een meisje geplaatst vanuit 
Lindenhout. Vrijwel iedere week was er sinds-
dien een medewerker van hen aanwezig die 
het meisje observeerde bij ons op de groep. En 
wij schreven ook bijzondere dingen op in een 
schrift, die we met haar bespraken. Zaken die 
ons opvielen. De medewerker van Lindenhout 
was hier natuurlijk lang niet altijd en zo konden 
we toch een totaalbeeld geven van de ontwik-
keling van het meisje.” 

Vooruitgang
“Samen kunnen we iets voor een kind 
betekenen. En we zien ook echt vooruitgang. 
In het geval van dit meisje doordat haar taal 
verbeterde en ze veel blijer op de groep was 
dan voorheen. De medewerker van Lindenhout 
vormt echt een aanvulling op ons. Bovendien 
vragen we haar vaak ook nog even iets over 
een ander kind dat ons opvalt. Ze is er toch. 
Dan komt ze ook met tips waar we echt iets 
mee kunnen. En zo leren we zelf ook weer 
anders naar het gedrag van onze kinderen te 
kijken.”

Wie zijn waar ambassadeurs?
•  Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg: Sijke Dijkstra 
•  Utrecht en Gelderland: Jitty Runia 
•  Noord Holland, de Waddeneilanden: Erik Heijmans
• Zuid-Holland en Zeeland: Inge Smit en Erik Heijmans
• Amsterdam en Flevoland: Susanne Dijkstra & Betsy van der Grift

De ambassadeur van Alert4you:
•  is contactpersoon voor Alert4you in zijn of haar regio voor collega instellingen in de kinderopvang, de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg  

en voor gemeenten
•  inventariseert bij sleutelfiguren uit de kinderopvang en de jeugdzorg - in overleg met de programmaleider - de behoefte aan collegiale  

ondersteuning in de eigen regio
•  geeft met betrokkenen uit de eigen regio een aanzet om tot collegiale uitwisseling, ondersteuning en kennisdeling te komen. Dit onder de  

noemer: Alert4you-werkgemeenschap 
•  Informeert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als centrale kennisbank over innovatieve praktijken in de regio, zodat deze kennis landelijk  

beschikbaar komt
•  neemt deel aan de landelijke kenniskring van Alert4you die wordt georganiseerd door het NJi
•  rapporteert aan Het Kinderopvangfonds over resultaten en aanbevelingen.

Bereikbaarheid en meer informatie: 
www.alert4you.nl



Alert4you zal in 2012 in vijf gemeenten 
volgen welke uitdagingen en vraagstukken 
zich voordoen als men volgens de aanpak 
van ‘nieuw werken’ (zie kader) werkt. De rol 
van de lokale Centra voor Jeugd en Gezin 
(CJG), naast die van de kinderopvang en  
de jeugdzorg is daarbij van belang. Deze  
5 gemeentelijke ‘koplopers’ vormen een 
leergroep, gefaciliteerd door Alert4you.

Toelating
Met een aantal gemeenten worden binnenkort 
gesprekken gevoerd over het zijn van koploper. 
Deze gemeenten spelen al een zekere rol in  
de Alert4you-community. Met elke koploper 
worden afspraken gemaakt over specifieke  
focus, bijdrage aan een leerplatform en  
ondersteuning vanuit Alert4you.

Nieuw werken
Het afgelopen jaar is ook een groot aantal  
gemeenten betrokken bij en geïnteresseerd 
geraakt in Alert4you. Waaronder bijvoor-
beeld Amsterdam, alle Drentse gemeenten, 
Enschede, Den Helder, Groningen en 
Amersfoort. Gemeenten zien in Alert4you 
een manier om ‘oud denken’ om te zetten 
in ‘nieuw werken’.  Nieuw werken dat zich 
kenmerkt door :
•  samen een positief opvoedingsklimaat  

scheppen;
• nadruk op vroegstimulering;
• specialisten ondersteunen generalisten; 
•  de zorg komt naar kind en ouders toe en 

niet andersom. 

Het bestuur van Het Kinderopvangfonds 
heeft onlangs, na een landelijke quick scan 
en op verzoek van veel kinderopvang-
voorzieningen, besloten om Alert4you uit 
te breiden voor de BSO (Buitenschoolse 
Opvang).  Pilots worden geworven via  
contacten die er bestaan met en in de 
Alert4you-community.

Bouwstenen
Ook nu is gekozen voor het stimuleren van  
de praktijk als startpunt van kennisdeling.
In het programma worden verschillende  
innovatieve praktijken gemonitord en werken 

de projectleiders in één landelijk team. De BSO 
kent verschillende soorten praktijken. Daarom is 
gekozen voor drie invalshoeken:

1.  BSO voor alle kinderen; deze pilots streven 
ernaar om alle kinderen, ook bijzondere 
kinderen, op te kunnen vangen in de reguliere 
BSO. Uitgangspunt is dat zij samenwerking 
met jeugdzorg en/of jeugdgezondheidszorg 
daartoe inzetten.

2.  Integrale BSO voor bijzondere kinderen; 
deze pilots zijn gericht op het begeleiden van 
kinderen, die vanwege hun gedrag (nog) niet 
terecht kunnen in een reguliere BSO; het gaat 

om BSO’s met een homogene doelgroep van 
bijzondere kinderen, die op een school voor 
speciaal onderwijs zitten dan wel met een rug-
zakje op een gewone basisschool (cluster 4).

3.  Effectieve samenwerking tussen opvang-
school-jeugdzorg; een laatste en bredere 
invalshoek is die van de samenwerking 
tussen opvang, onderwijs en jeugdzorg. Het 
accent ligt hier niet op de structuurvragen 
(Brede School / kindcentra) maar op de 
inhoudelijke meerwaarde, die professionele 
samenwerking op de werkvloer voor kinderen, 
ouders én professionals kan hebben.

In december wordt de vernieuwde website van Alert4you gelanceerd. Naast het laatste nieuws, 
de regionale activiteiten en de ontwikkelingen rondom de samenwerkingsintentie van koepels 
als de kinderopvang, GGD, jeugdzorg en gemeenten, komt er ook een besloten gedeelte voor 
de Alert4you-community. Op dit besloten gedeelte kunnen regionale initiatieven elkaar vinden, 
kennis met elkaar delen en ervaringen uitwisselen. Het adres blijft hetzelfde: www.alert4you.nl

Alert4you in de gemeente

Alert in de BSO

Besloten gedeelte op www.alert4you.nl

Alert4you is een programma van

Over de nieuwsbrief
De nieuwsbrief ‘Alert4you: voor extra opvoed-
expertise in de kinderopvang’ is een uitgave 
van het landelijk project Alert4you. Alert4you 
is een initiatief van Het Kinderopvangfonds 
(www.hetkinderopvangfonds.nl)
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