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‘De kracht van Alert4you is de aanpak;  
het versterken van kennis van mensen  
die met jonge kinderen werken. Mijn  
oproep is: wees bewust van wat je ziet 
bij kinderen en ouders en probeer de 
kennis te vergaren om op zo’n natuurlijk 
mogelijke wijze hulp te verlenen. Daarbij 
is het van belang om zo lang mogelijk het 
woord ‘zorg’ te mijden en het te hebben 
over de ontwikkeling van een individu. 
Laten we niet te snel de maat nemen;  
een norm opleggen. Je moet een kind 
altijd bekijken ten opzichte van zichzelf.’

Alert4you volgt in 2012 vier gemeentelijke 
koplopers die oud denken omzetten in nieuw 
werken. Almere is één van die gemeenten. Een 
gesprek met René Peeters, wethouder jeugd, 
onderwijs en sport.

‘Alert4you zien we als een klein onderdeel van 
een groter geheel. Als smeerolie van een tamelijk 
complexe machine. Gericht op in een zo vroeg 
mogelijk stadium willen weten hoe het gaat met 
het jonge kind en zijn omgeving, op zoek naar 

een perfecte doorgaande ontwikkelingslijn van 
kinderen van 0 tot 12 jaar. En ik moet zeggen dat 
onze zorgpartners in Almere erg goed meedenken 
met deze ontwikkeling.’

Versnipperd
Wethouder Peeters is van mening dat je om dit 
te bereiken een doorgaande lijn moet stimuleren 
om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen 
volgen. ‘Daarom brengen we de partijen rondom 
het kind bij elkaar. Onderwijs, kinderopvang, 
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO). 
Een goed voorbeeld is de Sterrenschool in Almere 
Poort. Deze school houdt de organisatie van deze 
partijen – inclusief de basisschool - in één hand. 
Onder één leiding die ook de woordvoerder is 
naar alle andere partijen rondom het jonge kind. 
Het kind staat centraal en er zijn geen breuken 
meer. Iedere breuk is namelijk een risico.’

Het voorkomen van breuken in de samenwerking 
wordt over de hele linie doorgevoerd. Zo kent 
Almere projecten als Sterk in de Klas en OKé-op- 
school. ‘We proberen constant kinderen en hun 
omgeving te versterken. Op school, maar ook 
thuis. Sterk in de Klas betrekt bijvoorbeeld ook de 
BSO bij hun aanpak. Dat maakt dat er straks - via 
dat project - één dagarrangement voor kinderen 
wordt gecreëerd; op school, thuis, maar ook op 
de BSO. Volgens het principe één kind, één plan, 
één gezin; een heel mooie ontwikkeling.’

Discussie
Peeters ziet een belangrijke rol weggelegd voor 
de gemeente. ‘Het gaat allereerst om regie en 
visievorming. Vervolgens ontstaat er beweging 
in de maatschappij, een discussie. De maat-
schappij laat dit namelijk niet zomaar toe’, 
ondervindt Peeters. ‘Er is altijd sprake van weer-
stand. Daarom moet ik heel goed verwoorden 

waarom ik dit wil. Ik heb geen ander belang 
dan te zorgen voor een gezonde ontwikkeling 
van jonge mensen en ik heb anderen daarbij 
nodig.’

‘In Almere lukt het om het gesprek open te voe-
ren’, merkt Peeters. ‘Wij hoeven nog niet zo heel 
veel af te breken, we kunnen in een nieuwe stad 
bouwen. Natuurlijk zijn er in Almere ook partijen 
met belangen. Gelukkig vinden mijn collega’s en 
ik het ook niet erg om een heel klein beetje over 
de lijn heen te gaan. Het is van belang om ruimte 
te creëren en voor je het weet ontstaat er dan 
weer een nieuwe lijn.’

Voorkom breuken in    
       samenwerking

Het project ‘Andere Tijden’ heeft zich de 
afgelopen jaren sterk gemaakt voor andere 
tijden voor kinderopvang en scholen. Het 
project stimuleert de ontwikkeling van goede 
praktijkvoorbeelden, kennisdeling en toepas-
sing van ontwikkelde modellen. Het project wil 
ook het maatschappelijk debat over nieuwe 
schooltijden stimuleren en een breed draag-
vlak realiseren.

Anki Duin is als programmaleider nauw 
betrokken bij het debat over Kindcentra, dat 
onder meer gevoerd wordt door een kopgroep 
van wethouders voor Kindcentra. Inmiddels is 
het gedachtegoed van Alert4you ook bij deze 
kopgroep beland. Anki Duin is de komende 
periode als adviseur betrokken bij Alert4you 
in de BSO.

Gemeentelijke koplopers

Vier gemeenten gaan een actieve rol als kop-
loper Alert4you spelen: Almere, Amsterdam/
Diemen, Den Helder en Enschede. De ideeën 
van wethouder Peeters van Almere leest u 
hiernaast, maar ook de andere gemeenten 
waren zo vriendelijk hun gedachtegoed in 
een zin te formuleren.

Ruud Grondel, wijkwethouder Diemen Noord. 
Onderwijs, Jeugd, WMO, Accommodaties,  
Milieu: ‘Ik wil af van dat denken in eerste en 
tweede lijn. De principes achter Alert4you bieden 
mij een kans om het echt anders te doen.’

Wiltrude Turnhhout – Van Den Bosch, wethou-
der Den Helder. Onderwijs, Jeugd, Sport, Cultuur:
‘In Den Helder zien we al dat Alert4you effect 
heeft: door deze samenwerking tussen de 
kinderopvang, ons CJG en de jeugdzorg worden 
kinderen gewoon sneller geholpen.’

Jeroen Hatenboer, wethouder Enschede.
Talent- en stedelijke ontwikkeling: ‘Voor mij is 
Alert4you een aanpak die ik graag ook in het 
passend onderwijs zou willen uitproberen;
gewoon de leraar in de klas helpen om te blijven 
kijken naar talenten van kinderen. Ook als het 
moeilijk wordt.’

Acht pilots ‘Alert4you in de BSO’ zijn  
toegelaten tot het landelijk programma 
Alert4you. Dat heeft Het Kinderopvang-
fonds op 6 maart 2012 officieel besloten. 
De pilots zijn ingedeeld naar drie invals-
hoeken, zodat optimaal geleerd kan wor-
den van de opgedane kennis. Naast een 
aantal meer algemene leervragen heeft 
elke pilot een eigen focus, met 
als centrale vraag: wat kunnen we 
leren van…?

De drie invalshoeken voor de acht pilots zijn:
1.  Wat heeft een reguliere BSO aan support 

nodig om ook bijzondere kinderen op te  
kunnen vangen?

2  Wat voor soort BSO hebben bijzondere  
kinderen nodig en hoe organiseren partners 
een effectieve aanpak?

3.  Is samenwerking op de werkvloer tussen  
onderwijs, opvang en zorg een effectief 
middel om bijzondere kinderen in de eigen 
omgeving te ondersteunen?

Kennispalet
Op basis van deze gemeenschappelijke én indivi-
duele thema’s ontstaat er een palet aan kennis.
Uiteindelijk doel is een drietal scenario’s publi-
ceren, met informatie over de werkwijze, de 
opbouw, de randvoorwaarden en het effect  
voor kinderen en ouders. Een overzicht van  
aanpak en invalshoek per pilot is te vinden op  
www.alert4you.nl

Alert4you organiseert op 27 september haar 
jaarlijkse werkatelier. Alle leden van en belang-
stellenden voor de Alert4you-community zijn 
daarvoor uitgenodigd. Het landelijke Werk- 
atelier besteedt aandacht aan innovatieve en 
andere lokale samenwerkingsverbanden tussen 
CJG/OKC, kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg.

Ook op andere bijeenkomsten is het geluid van 
Alert4you te horen. Vertegenwoordigers waren 

of zijn te zien, lezen of horen op:

•  Het jaarcongres van Wethouders voor Kind-
centra (Andere tijden en VNG),

•  Jeugd in Onderzoek (NJI) via een hoofdstuk in 
het boek voor de ‘nieuwe jeugdprofessional’,

•  Congres over Decentralisatie van de Jeugd-
zorg (BMC),

•  Congres over Brede School (Andere tijden/
Oberon/PO-Raad). 

Het eerste landelijke projectleidersoverleg 
Alert4you in de BSO vindt plaats op 9 mei. 
Aandacht wordt besteed aan de opbouw 
van evaluatieonderzoek én aan het kader 
van Passend Onderwijs. De ministeries 
van VWS en OCW zijn uitgenodigd om 
toelichting te geven op de voorlopers 
aanpak van Passend Onderwijs.

Bestuurlijke kick off
Een kleine week later, op 15 mei, vindt een 
bestuurlijke kick off plaats: de bestuurders van 
de pilots komen in Utrecht bij elkaar om met 
elkaar en het landelijk programma kennis te 
maken en strategische thema’s te verkennen.

Ook start op 15 mei de Adviesgroep Alert4you, 
waaraan onder meer de beide branches, de 
VNG, de PO-raad en GGD NL deelnemen. Deze 
groep werkt op basis van het convenant dat in 
2011 door de branches is afgesloten rond dit 
thema en bouwt een strategische agenda op.

De Alert4you-community is virtueel en in 
‘real life’ volop in beweging. Zo is in januari 
2012 de vernieuwde website inclusief een 
besloten webcommunity gestart. Ook zijn er 
sinds begin dit jaar vijf Alert4you ambassa-
deurs actief in alle regio’s in Nederland en 
worden nog voor de zomer in alle regio’s 
regionale werkplaatsen georganiseerd. 

Het aantal Alert4you samenwerkingsverbanden 
stijgt snel:
• In het Noorden zijn activiteiten in elke provincie 
•  In Overijssel is Enschede bijzonder actief als  

gemeente. Alert4you wordt structureel onder-
deel van voorschools beleid. Alert4you wordt  
in drie kindcentra ingezet

•  In acht gemeenten in de kop van Noord-Holland 
is Alert4you actief

•  Amsterdam gaat fors investeren in het uitbreiden 
van de Alert4you aanpak.

• In Gouda en Dordrecht is gestart
• Leiden breidt uit
• Zeeland breidt de BSO activiteiten uit
• Almere is gestart met Alert4you
• Amersfoort en Arnhem zijn bijzonder actief
•  In Zuid-Nederland zoeken jeugdzorg- en 

kinderopvangspelers (Juzt en Kobergroep, de 
Combinatie en Korein, Maashorst en Kanteel) 
elkaar op

Kortom de naam Alert4you staat echt ergens 
voor. Mede om die reden is onlangs Alert4you 
als merknaam - voor extra opvoedexpertise in de 
kinderopvang – gedeponeerd.
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De zoektocht van Bertina Greven

Alert4you heeft de laatste tijd voor Het 
Kinderopvangfonds - bestuurlijk gezien - 
vooral in het teken gestaan van de 
invoering in de BSO. Ik ben er trots op 
dat we kunnen melden dat we acht pilots  
‘Alert4you in de BSO’ hebben kunnen 
onderbrengen in het landelijk programma. 
U leest er verderop in de nieuwsbrief over.

Maar de BSO pilots is niet het enige waar we 
druk doende mee zijn. Op 15 mei starten we 
met de Adviesgroep Alert4you, die de oude 
stuurgroep gaat vervangen. Hierin zijn niet alleen 
Kinderopvang-  en Jeugdzorgbranche vertegen-
woordigd, maar ook gemeenten (VNG), 
PO-raad en GGD NL. De opdracht voor de 
adviesgroep is om Alert4you strategisch verder 
uit te denken en uit te werken. Uit de samen-
stelling alleen al blijkt dat Alert4you geniet van 
een warme belangstelling ‘uit het veld’. 

Groei
Je ziet dan ook dat Alert4you als programma 
en beweging in een heel korte tijd breed  
gedragen wordt door vele partijen. Niet in  
de laatste plaats door de inzet van ‘onze’ 
ambassadeurs, die overal in het land zijn 
vertegenwoordigd. En Alert4you blijft groeien; 
initiatieven worden verbreed en de uitgangs-
punten van Alert4you worden in bestaande en 
nieuwe samenwerkingsverbanden toegepast. 

Mooi om te zien in een tijd waar de kinder-
opvang in zwaar weer terecht is gekomen. 
De sector is, ondanks bezuinigingen, blijkbaar 
toch goed in staat om met positieve energie 
met vernieuwing bezig te zijn. Het kwaliteits-
debat in de kinderopvang krijgt ook aandacht 
vanuit het Kinderopvangfonds. Vele betrok-
kenen hechten er waarde aan de kwaliteits-
discussie breed te voeren en niet te verengen 
tot protocollen en toezicht. Er wordt dan ook 
hard gewerkt aan het verhogen van de pedago-
gisch kwaliteit binnen de kinderopvang en de 
BSO. Inzetten van Alert4you biedt daarvoor 
een prima kans.

Els Rienstra 
voorzitter Alert4you, Het Kinderopvangfonds

Bestuurlijk gezien
Kinderen met een bijzonder gedrag op de 
BSO (buitenschoolse opvang) in een kleinere 
groep en met meer structuur opvangen 
en begeleiden. Dat is in een notendop de 
belangrijkste doelstelling van de brede Rot-
terdamse Alert4you-samenwerking rondom 
de opvang op de BSO. 

‘Rotterdam heeft al een heel lange geschiede-
nis in samenwerking tussen kinderopvang en 
jeugdzorg,’ stelt Gerrit van Engelen, bestuurder 
van STEK Jeugdhulp. ‘Ik kan me herinneren dat we 
zo’n 13 jaar geleden al met partijen om de tafel 
zaten om oplossingen voor moeilijke kinderen in 
de kinderopvang te bespreken.’ De initiatieven 
van toen waren alleen geen lang leven beschoren, 
constateert hij: ‘De zogenoemde Plusprojecten die 
toen ontstonden, waren onvoldoende ingebed. 
Het waren puur initiatieven tussen twee of drie 
organisaties die met elkaar de projecten ontwikkel-
den, en daar bleef het dan helaas vaak bij.’ 

Mix van elementen
Inmiddels is er veel veranderd, vindt ook Yvonne 
Vorage van kinderopvangorganisatie kindeR-
dam: ‘Op een gegeven moment zagen we het 
landelijk initiatief Alert4you voorbij komen en 
dat zette ons aan het denken over hoe we het 
hier in Rotterdam hadden georganiseerd.’ Gerrit 
van Engelen vult aan: ‘Tegelijkertijd kregen we 
te maken met de druk van de bezuinigingen in 
de jeugdzorg en in de kinderopvang, maar ook 
in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Die mix 
van elementen leidde ertoe dat we toch weer 
om de tafel zijn gaan zitten.’ ‘We’ zijn in dit 
geval drie kinderopvangpartijen, vier jeugdzorg-
organisaties, het centrum voor jeugd & gezin, de 
ggz en een Cluster 4 school (speciaal onderwijs). 

Gezamenlijk worden op een aantal plaatsen in 
de stad Rotterdam samenwerkingsprojecten 

opgezet tussen kinderdagverblijven en de BSO, 
waarbij dan steeds andere partners betrokken 
zijn. De verschillende projecten worden aange-
stuurd vanuit een gezamenlijke visie en door de 
gezamenlijke stuurgroep. 

Vindplaats
De regio Rotterdam wil dat kinderen zo snel 
mogelijk en zo dicht mogelijk in de buurt van 
de eigen leefomgeving zorg krijgen. Vind-
plaats moet actieplaats worden, of met andere 
woorden: daar waar de hulp gevraagd wordt of 
nodig is, moet die zo veel mogelijk ook geboden 

worden. 

Vandaar dat de gezamenlijke par-
tijen zijn gestart met het project: 
Samen naar D(e) BSO, waarbij 
de D staat voor dagbehandeling 
Boddaert. Het project kent twee 
elementen: het opstarten van een 
integrale BSO, bedoeld voor kinde-
ren met een indicatie voor jeugd-
hulpverlening en voor kinderen 
die nu (nog) geen gebruik kunnen 
maken van de reguliere BSO, en 
het realiseren van coaching op de 
werkvloer, zodat moeilijk gedrag 
vroegtijdig wordt herkend en 
verwijzing naar zwaardere zorg zo 
veel mogelijk wordt voorkomen.

Gerrit van Engelen
Yvonne Vorage

 

Gerrit van Engelen was samen met zijn evenknie 
Els Maasdam van kindeRdam de initiatiefnemer. 
‘Dat deze twee partijen als eerste de handschoen 
oppakten, was niet vreemd; zoals gezegd zaten 
we jaren geleden ook al met elkaar om de tafel. 
We hebben ieder mogelijke partners uit ons 
netwerk benaderd en uitgenodigd om verder te 
praten over structurele samenwerking. Niemand 
zei: ‘Ik doe even niet mee’. Alle partijen die 
we wilden betrekken hebben we erbij kunnen 
betrekken, al moet ik zeggen dat met name de 
Cluster 4 school nog wat in de zijlijn opereert. 
De relatie tussen kinderdagverblijven, BSO en het 
onderwijs is nog niet goed genoeg. Het zijn nog 
te veel gescheiden werelden, maar dat is volgens 
mij een landelijk probleem. Onderlinge samen-
werking is niet echt geregeld en gestructureerd. 
Zeker niet bij het speciaal onderwijs, waar naast 
de BSO ook een zorgcomponent nodig is.’

Politieke realiteit
De gemeente Rotterdam is nadrukkelijk bij de 
initiatieven betrokken en zit zelfs in de stuur-
groep. Yvonne Vorage: ‘Wij vonden het belangrijk 
dat wij niet dingen aan het ontwikkelen waren 
die niet in lijn waren met de politieke realiteit 
hier in Rotterdam.’ Gerrit van Engelen beaamt: 
‘Deze stad kent het programma Ieder Kind Wint 
en dat heeft het doel dit soort programma’s te 
entameren. Eigenlijk sluit ons initiatief volledig 
aan bij de ontwikkelingen in de stad Rotterdam. 
Dat maakt het ook meteen heel interessant. Ik 
denk niet dat er veel Alert4you initiatieven zo 
breed zijn opgezet’. 

Ambassadeur van Alert4you

Samen naar de BSO, bijzonder gewoon
Resultaten project Samen… 
naar D(e) BSO

•  Kinderen met een bijzonder gedrag kunnen 
op de BSO in een kleinere groep met meer 
structuur worden opgevangen en begeleid. 
Door samen te werken, te verbinden en ken-
nis te delen tussen kinderopvang, jeugdzorg 
en het onderwijs wordt de samenwerking in 
de dagelijkse praktijk versterkt en geoptima-
liseerd.

•  Kinderen en hun ouders krijgen tijdig, snel 
en adequaat een steuntje in de rug op het 
moment dat dit nodig is en worden vervol-
gens effectief begeleid. Gedragsproblemen bij 
kinderen nemen af en de mate van welbe-
vinden van kinderen en de tevredenheid en 
opvoedvaardigheden van ouders nemen toe.

•  Pedagogisch medewerkers uit de BSO weten 
zich gesteund in de zorg voor kinderen en 
worden competenter. Ze weten wat ze zelf 
kunnen, waar hun grenzen liggen en waar ze 
derden kunnen inschakelen.

•  Alle noodzakelijke, professionele hulp komt 
op eenvoudige wijze beschikbaar en wordt 
ingezet waar nodig. Adequate verwijzing kan 
plaatsvinden. 

‘Ambassadeur zijn van Alert4you is een 
inhoudelijke zoektocht. Ik weet mijn 
werkgebied: Zuid-Holland en Zeeland en 
ik heb namen van organisaties en con-
tactpersonen. Natuurlijk sta ik erg achter 
de gedachte van Alert4you, namelijk 
meer opvoedexpertise naar de kinderop-
vang brengen. Maar de beweging gaat 
ook de andere kant uit: de jeugdhulp-
verlening kan ook iets halen bij de 
kinderopvang. Kinderopvang is ‘gewoon’, 

jeugdhulpverlening is dat veel minder. Door de hulpverlening meer in te 
bedden in het gewone, kun je bijvoorbeeld voorkomen dat uitvoeren-
den worden meegezogen in probleemgericht denken.’

Eerste afspraak
‘Mijn eerste afspraak brengt mij direct naar Zeeland. Ik voer een 
uitgebreid gesprek met enthousiaste medewerkers die allemaal voor 
hun eigen afdeling en voor de organisatie als geheel bezig zijn met 
verandering en vernieuwing. De op handen zijnde transitie is ook in 
Zeeland een belangrijk onderwerp. Door de hoeveelheid gemeenten is 
dat een thema dat op een groot aantal niveaus en bij veel partijen aan 
de orde is. In een provincie als Zeeland moet je kritisch kijken naar reis-
afstanden. Het aangaan van samenwerkingsverbanden kan een goede 

bijdrage leveren aan effectieve en efficiënte hulpverlening. Niemand zit 
te wachten op kinderen die uren moeten reizen om de juiste bege-
leiding te krijgen. Dus wanneer je dan met een BSO om de hoek een 
nieuwe samenwerking kunt optuigen, dan is dat op voorhand al een 
idee dat de moeite waard is uit te zoeken.’ 

Mooie ideeën
‘Het belangrijkste onderdeel van mijn werk is het vormen van de 
verbinding tussen al die mooie ideeën. Organisaties geven mij inzicht in 
alle dingen waar ze mee bezig zijn en ik probeer te achterhalen hoe de 
kennis in deze organisatie ook ten dienste kan staan van een andere. 
Uiteindelijk zijn we allemaal bezig met een maatschappelijke opdracht 
en daarbij past het dat we kennis delen. Dan gaat het misschien wel 
vooral om kennis die voortkomt uit het ‘doen’, die al in de praktijk is 
getest en mogelijk ook bewezen. Eén op één iets uitrollen zal lang niet 
altijd gaan, omdat de lokale omstandigheden kunnen verschillen. Maar 
bekijken hoe het op een andere plek is gelukt – of misschien ook wel 
niet zo is verlopen als we hadden gewenst – is een goede stap. Wat 
ook waardevol is dat mijn collega-ambassadeurs hun kennis en ervaring 
graag delen en mij met plezier verder helpen. Waarmee de kracht van 
de samenwerking op alle niveaus is aangetoond.’


