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‘Het is zo belangrijk om al op jonge leeftijd  
te signaleren dat er iets niet goed dreigt te 
gaan  in de ontwikkeling van een kind. Je 
moet er letterlijk vroeg én snel bij zijn. Door 
soms eenvoudige pedagogische ingrepen 
op jonge leeftijd kun je zo veel ellende op 
latere leeftijd voorkomen.’

Dat vindt Gerdi Meyknecht, projectmanager van 
alert4you. ‘De kinderopvang doet heel veel met 
jonge kinderen en zit bovenop hun ontwikkeling. 
Het zou toch zonde zijn om de kennis buiten de 
kinderopvang over de ontwikkeling van kinderen 
van 0-4 jaar pas heel laat in te schakelen. Daarom 
is alert4you ontstaan.’ Alert4you is een initiatief 
van Het Kinderopvangfonds en richt zich op 

samenwerking vanuit de kinderopvang met 
andere opvoedexperts. In pilots, via onderzoek 
en door het stimuleren van samenwerking. Gerdi 
Meyknecht zorgt voor de verbindingen tussen 
de praktijk, de wetenschap, de branches en de 
politiek. ‘Niet omdat we iets nieuws aan het 
uitvinden zijn, maar omdat iets wat zo voor de 
hand ligt nog niet overal praktijk is geworden.’

Regelgeving
Samenwerking tussen kinderopvang en organisa-
ties met extra opvoedexpertise is dus niet nieuw: 
‘Wat je ziet is dat het veld last heeft gehad van 
regelgeving. Het lukte maar niet om de samen-
werking structureel te maken.’ De kans van 
slagen is volgens haar met alert4you wel groot. 

‘Alert4you is een combinatie van goede praktijk 
en het meten van succes. We hebben steeds 
meer zicht op good practises, kennen inmiddels 
de succesfactoren, zijn gericht op kennisdelen en 
zoeken naar een structurele inbedding. Met die 
combinatie hebben we iets in handen om er een 
succes van te maken.’ 

Aan de slag
Onderzoek, inhoudelijk en financieel, is een be-
langrijke poot van alert4you. Wetenschappelijk 
onderzoek door het NJi loopt al vanaf de start 
van alert4you in 2009. Onlangs is de opdracht 
gegeven voor onderzoek naar de kosten van 
structurele inbedding van de samenwerking, 
ervan uitgaande dat er niet meer geld beschik-
baar is. ‘We bouwen een alert4you business-
case. Daarmee kan men in de eigen regio weer 
aan het werk’, denkt Meyknecht. ‘Je ziet, we 
proberen alle randvoorwaarden te scheppen en 
de kring van ‘koppels’ kinderopvang – Jeugd & 
Opvoedhulp steeds groter te maken.’ 

Alert4you is tijdelijk. ‘In 2011 ronden we de 
pilots af en dragen we het stokje over aan 
het veld. Niet door te zeggen: hier heb je 
het, succes ermee…, maar door de kennis 
die opgebouwd is door te geven. We denken 
bijvoorbeeld aan het opbouwen van ‘alertate-
liers’ als actieve kenniskringen. Alert4you is al 
enige tijd bezig, maar stapt nu echt actief naar 
buiten. ‘Ik merk dat er erg positief op alert4you 
wordt gereageerd’, constateert Meyknecht. 
‘De uitdaging zit hem in hoe we het nu samen 
implementeren.’ 

Vroeg signaleren 
    is zó belangrijk 
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Over de Nieuwsbrief
De nieuwsbrief ‘alert4you: voor extra op-
voedexpertise in de kinderopvang’, is een 
uitgave van het landelijk project alert4you. 
De nieuwsbrief verschijnt drie maal in 
2010. In de nieuwsbrief meer informatie 
over het project; de pilots, het onderzoek 
en de landelijke implementatie. 

Alert4you: de pilots 
Alert4you is een initiatief van Het Kinder-
opvangfonds en werkt nauw samen met:
•	 	Partou	en	MOC	‘t	Kabouterhuis 

 (Amsterdam);
•	Speelwerk	en	Yorneo	(Drenthe);
•	B4KIDS	en	Cardea	(Leiden).

Alert4you: de mensen
Programmaleider:
•	Gerdi	Meyknecht
  Telefoon: 072 - 564 74 17 of  

06- 553 777 19
 Email: advies@meyknecht.nl
Zie ook www.alert4u.nl en  
www.hetkinderopvangfonds.nl

Projectleiders onderzoek:
•	 	Marielle	Balledux	&	Marjan	de	Lange 

www.nji.nl
•	 	Ruben	Fukkink
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl
Zie ook: www.eco3.nl

Projectleiders pilots:
•	Susanne	Dijkstra	(Amsterdam)
www.partou.nl  |  www.kabouterhuis.nl

•	Sijke	Dijkstra	(Drenthe)
www.speelwerk.net  |  www.yorneo.nl

•	 Inge	Smit	(Leiden)
www.b4kids.nl  |  www.cardea.nl

In de maanden mei en juni organiseert 
alert4you unieke ‘beleidstafels’. In drie 
regio’s in het land, geconcentreerd op het 
thema: vroegstimulering in de kinderop-
vang door structurele inbreng van Jeugd  
& Opvoedhulp.

In de bijeenkomsten ontmoeten kinderopvang 
en organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp 
elkaar om kennis te delen, ideeën op te doen, 
samenwerking te stimuleren en een bijdrage 
te leveren aan een landelijke beleidsagenda. 
Naast inhoudelijke thema’s is nadrukkelijk 
ook aandacht voor de financiering van deze 
werkwijze. Sleutelfiguren uit de gemeenten 
worden uitgenodigd door de lokale directies, 
bijvoorbeeld een wethouder of de coördina-
tor van de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG). 
Uniek aan deze beleidstafels is dat ‘koppels’ 
kinderopvang-jeugdzorg door bestaande pilots 
van alert4you worden uitgenodigd. 

Voor de eerste beleidstafel nodigen Speelwerk en 
Yorneo uit Drenthe belangrijke spelers uit Noord- 
en Oost-Nederland uit. Dit alles gebeurt op 28 
mei in hotel Wientjes in Zwolle. Op 11 en 24 juni 
zijn de pilots in Leiden en Amsterdam gastheer 
of –vrouw, voor respectievelijk Zuid en Midden 
Nederland.

Beleidstafels alert4you

In de kinderopvang is samenwerken met 
ouders cruciaal. Daarom ontwikkelde  
kinderopvangorganisatie Partou in hun  
pilot van alert4you voor Amsterdam Zuid-
oost een zogenaamd ‘groeibericht’. 

Met het groeibericht in handen kunnen peda-
gogisch medewerkers samen met de ouders 
kijken naar de ontwikkeling en het gedrag van 
een	kind.	Partou	doet	dit	bij	alle	2-jarigen	bij	de	
overgang naar de peutergroep

Het groeibericht is gemaakt met MOC ’t Kabou-
terhuis. Het geeft de kinderopvangorganisatie 
handvatten om met ouders te praten over de 
ontwikkeling van hun kind, zaken die opvallen, of 
zorgen die er zijn. Omdat zowel ouders als leid-
sters aantekeningen maken in het groeibericht, 
is het ook gemakkelijker om er achter te komen 
waar verschillen zitten. 

Training-op-maat
De pilot in Leiden heeft onlangs een aantal 
pedagogisch medewerkers van kinderopvangor-
ganisatie B4KIDS getraind in het vroeg herkennen 
van problemen bij zeer jonge kinderen.    

Op een aantal centra binnen B4KIDS wordt de 
komende twee jaar activiteiten georganiseerd in 
het kader van alert4you. De activiteiten variëren 
van een training voor pedagogisch medewerkers 
tot consultatie van de pedagogische staf door 
een gezinsbegeleider van Cardea Jeugdzorg en 
ouderavonden over pedagogische thema’s. 

Meer informatie over de derde pilot (Drenthe) 
van alert4you staat aan de binnenzijde van deze 
nieuwsbrief. Algemene informatie over de pilots 
is op www.alert4u.nl te vinden.

Voor extra opvoedexpertise in de kinderopvang

De werkwijze van de pilots wordt niet alleen beschreven. 
Ook vindt er onderzoek naar de effecten plaats, uitge-
voerd door het SCO-Kohnstamm Instituut. Centraal staat 
of de pedagogisch medewerker uit de kinderopvang zich 
gesteund voelen door de nieuwe aanpak. De onderzoekers 
kijken ook of er verbetering optreedt in het gedrag en de 
ontwikkeling van het kind en hoe de ouders de nieuwe 
aanpak ervaren.

Alert4U: de pilots 
Alert4U is een initiatief van het Kinderopvangfonds en 
werkt nauw samen met:
• Partou en MOC ‘t Kabouterhuis (Amsterdam);
• Speelwerk en Yorneo (Drenthe);
• B4Kids en Cardea (Leiden).

Alert4U: de mensen
Programmaleider:
Gerdi Meyknecht
Telefoon: 072 - 564 74 17 of 06 - 553 777 19
Email: advies@meyknecht.nl
www.Alert4U.nl
Zie ook: www.hetkinderopvangfonds.nl

Projectleiders onderzoek:
Marielle Balledux & Marjan de Lange, www.nji.nl
Ruben Fukkink, www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl
Zie ook: www.eco3.nl

Projectleiders pilots:
Susanne Dijkstra (Amsterdam)
www.partou.nl
www.kabouterhuis.nl

Sijke Dijkstra (Drenthe)
www.speelwerk.net
www.yorneo.nl

Inge Smit (Leiden)
www.b4kids.nl
www.cardea.nl

Alert4U is een programma van
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Alert4U
op tijd signaleren en alert reageren

alert pedagogisch handelen

samen met ouders 

verankerd in landelijk beleid 

voor extra opvoedexpertise in de kinderopvang

Groeibericht en training 

pilots
onderzoek & 
best practices

Alert4you
op tijd signaleren en alert reageren

alert pedagogisch handelen

samen met ouders 

verankerd in landelijk beleid 

voor extra opvoedexpertise in de kinderopvang

Pilotnieuws

alert [4]you

‘Het veld had last van 
                    de regelgeving’[ [



‘De samenwerking tussen kinderopvang en 
Jeugd & Opvoedhulp in Drenthe verloopt 
soepel. Dat komt omdat er iemand van ons 
ook echt aanwezig is op de kinderopvang-
groep.’ Dat zegt projectleider van Jeugd 
& Opvoedhulp organisatie Yorneo, Sijke 
Dijkstra. 

Onder de naam ‘Vroeg Erbij’ werken kinderop-
vang en Jeugd & Opvoedhulp in Drenthe samen 
om problemen bij jonge kinderen vroeg op te 
sporen. In het project wordt de kennis en ervaring 
van Yorneo op het gebied van jonge kinderen met 
opvoed- en opgroeiproblematiek gebruikt. In 2009 
zijn beide partijen gestart met het toevoegen van 
een intern begeleider van Yorneo aan peuterspeel-
zalen en kinderopvangcentra van Speelwerk.

Wekelijks
Dian Kempen, pedagogisch medewerker bij 
Yorneo is die interne begeleider en komt dus 
daadwerkelijk bij de kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen van Speelwerk op de groep. 
Zij fungeert als coach voor de pedagogisch 
medewerkers en als collega. Bij de kinderopvang 
komt ze wekelijks binnen, in de peuterspeel-
zaalgroepen iets minder frequent. Zij ervaart de 
samenwerking als zeer positief: ‘Je bent er, op 
de plek waar het gebeurt. Ook op de momen-
ten dat het even iets minder hectisch is qua 
problemen. Ik kan samen met de pedagogisch 
medewerkers en peuterspeelzaalleiders kijken 

wat het beste is voor een kind. Ik ondersteun hen 
letterlijk ter plekke; door samen goed te kijken 
naar de ontwikkeling van een kind en het gedrag 
vaak anders te labelen. En ik merk dat zij nu nog 
specifieker en sneller omschrijven waar zij tegen-
aan lopen en waar hun zorgen liggen. Dat is fijn, 
ook omdat ze ervaren dat een andere aanpak 
resultaat geeft. Daar gaat het om.’ 

‘Vroeg Erbij’ is een van de drie pilots van 
alert4you. Alert4you volgt drie lokale samen-
werkingsverbanden tussen kinderopvang en 
opvoedexperts. De pilots zijn gericht op het - 
samen met de ouders - versterken van professio-
nele aandacht voor de ontwikkeling van het kind. 
Naast de pilot in Drenthe zijn er ook pilots in 
Leiden en Amsterdam (zie ook www.alert4u.nl).

Buitenstaander
‘Dat de medewerker van Yorneo, als buitenstaander 
op de groep, volledig wordt geaccepteerd door 
de pedagogisch medewerkers is herkenbaar’, 
zegt	Greet	Ruifrok,	projectmanager	bij	Kinderop-
vangorganisatie Speelwerk. ‘Onze mensen zijn 
er aan gewend om met andere partijen samen 
te werken. Kennis van anderen in huis halen is 
voor de ontwikkeling van ons eigen personeel 
erg belangrijk en dat wordt door de pedagogisch 
medewerkers van Speelwerk ook echt zo ervaren. 
En met de mensen van Yorneo klikt het. Onze 
medewerkers spreken dezelfde taal en we delen 
dezelfde passie voor het kind.’

‘Het is zo enorm belangrijk dat je het samen doet’, 
vindt Dian Kempen. ‘Als ik was binnengekomen 
met de uitstraling van ‘ik zal het jullie wel even 
vertellen hoe de wereld in elkaar zit’, dan was 
ik snel klaar geweest. Het is ook niet de manier 
waarop ik zelf benaderd wil worden. Ik heb veel 
tijd besteed aan contacten leggen. Gewoon even 
meepraten over alledaagse zaken op de groep. 
De pedagogisch medewerkers kwamen op een 
gegeven moment vanzelf met vragen. Op de ene 
plek ging dat sneller dan op de andere, maar ik 
heb me in ieder geval niet opgedrongen.’ 

Dat	beaamt	Greet	Ruifrok:	‘Laten	we	ook	niet	
vergeten dat er al heel veel kennis in huis is bij de 
kinderopvang.	Pedagogisch	medewerkers	voelen	
meestal feilloos aan dat er iets niet goed zit bij 
de kinderen. De externe expertise waar we graag 
gebruik van maken zit vooral in: hoe nu verder? 
Welke vervolgstappen neem je? Hoe ga je om 
met het kind en hoe benader je de ouders?’ 

Welke expertise?
‘Wij hebben heel goed gekeken naar welke 
expertise de pedagogisch medewerkers nodig 
hadden. Uiteindelijk is er samen bewust voor 
gekozen om geen gedragswetenschapper vanuit 
Yorneo aan de teams toe te voegen, maar iemand 
die gewend is om dagelijks met kinderen in 

groepssituaties om te gaan. Dian weet door 
haar ervaring bij het Medisch Kinderdagcentrum 
van Yorneo als geen ander hoe het is om in een 
groep te werken. Natuurlijk zijn er gedragswe-
tenschappers, logopedisten en andere professio-
nals aanwezig, maar ze zijn niet direct zicht-
baar’, geeft Sijke Dijkstra aan. ‘De kracht van 
de samenwerking zit in de eenvoud. Soms denk 
ik wel eens: eigenlijk is de vorm te simpel voor 
woorden, maar het werkt en daar gaat het om. 
Het past ook helemaal bij de visie van Yorneo: 
doen wat werkt en als het niet werkt stoppen 
en wat anders doen.’ Bovendien vindt ze: ‘Delen 
van zorgen geeft ruimte. Het maakt dat zaken 
minder zwaar voelen. Collegiale consultatie is in 
dit project letterlijk het toverwoord.’   

Zorgvuldig
De samenwerking werd zorgvuldig voorbereid. 
Pedagogisch	medewerkers	werden	op	verschil-
lende manieren geïnformeerd en bij de start 
werd een kick-off georganiseerd. Dian Kempen: 
‘Ze wisten waarvoor ik kwam en wat ze konden 
verwachten. Ik hoefde bij het eerste bezoek de 
reden van mijn komst niet te vertellen en merkte 
ook weinig weerstand.’ Niet alleen de mede-
werkers van Speelwerk werden ervan overtuigd 
dat samenwerking een goede zaak was, ook de 
ouders werden zorgvuldig voorgelicht. Greet 
Ruifrok:	‘We	hebben	de	samenwerking	eerst	 

uitvoerig besproken in de centrale oudercom-
missie. Die reageerde positief op onze uitleg. 
Daarna hebben alle ouders ook nog een brief 
thuis ontvangen over het project en wat ze 
konden verwachten. We hebben weinig kritiek 
gehad, alleen een reactie omdat we wat ondui-
delijkheid communiceerden. Ouders zijn eigenlijk 
allemaal tevreden over de samenwerking.’

Soepele samenwerking in alert4you pilot Drenthe

‘Je bent er, op de plek waar het gebeurt’
Er is veel te winnen bij het versterken van 
een snelle signalering in de kinderopvang. 
Hoe eerder een probleem gesignaleerd en 
behandeld wordt, des te beter de progno-
se voor het kind. Daarom is Het Kinder-
opvangfonds ook gestart met alert4you. 
Alert4you draait om op tijd signaleren en 
reageren op gedrag van kinderen in de 
kinderopvang. Door nauwe samenwerking 
met ouders en vooral ook met opvoedex-
perts buiten de kinderopvang.

Alert4you past bij Het Kinderopvangfonds. 
Het fonds stimuleert en faciliteert innovatieve 
en kwalitatieve kinderopvangvoorzieningen, 
vanuit het perspectief van kind en ouder. 
Alert4you doet dat. Er is al veel kennis over 
goede vroegstimulering in de kinderopvang: 
een ander woord voor alerte ontwikkelings-
stimulering. Die verzamelt alert4you op  
verschillende manieren. Zo worden in drie 
pilots samenwerkingsverbanden gevormd 
tussen kinderopvang en opvoedexperts, vooral 
uit de jeugdzorg. Ook wordt in een quick scan 
kennis gebundeld over bestaande instrumenten 
voor vroegstimulering en over samenwerkings-
modellen in Nederland. Op basis van de pilots 
en de gebundelde kennis bouwt alert4you een 
landelijk ondersteuningsprogramma voor de 
kinderopvang. Zo verbindt alert4you het beste 
uit de bestaande praktijken. 

Resultaat
De	drie	pilots	zijn	gestart	in	Amsterdam	(Partou	
en MOC ‘t Kabouterhuis), in Drenthe (Speelwerk 
en Yorneo) en in Leiden (B4KIDs en Cardea). 
Alle drie de pilots zoeken, in samenwerking 
met opvoedexperts, naar maximaal resultaat. 
En elke pilot heeft een eigen aandachtsgebied. 
Zo	heeft	Partou	in	samenwerking	met	het	
MOC een groeibericht ontwikkeld, waarmee 
ze met ouders kijken naar de ontwikkeling en 
het gedrag van een kind. Dit gebeurt met alle 
2-jarigen bij de overgang naar de peutergroep. 

In de groepen van Speelwerk bezoekt een ‘in-
tern begeleidster’ van Yorneo de pilotgroepen 
als coach van de pedagogisch medewerkers. 
Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om 
kinderen meer ambulant te begeleiden op de 
groep. In Leiden is een training gebouwd en 
gegeven in samenwerking met Cardea, wordt 
er	gewerkt	met	Triple	P	en	zoekt	men	naar	
mogelijkheden om vormen van opvoedings-
ondersteuning in te zetten, zowel thuis als op 
het kinderdagverblijf. De kennis uit de pilots 
wordt ook benut om landelijk beleidsaandacht 
te krijgen. Bijvoorbeeld door te kijken hoe suc-
cesvolle samenwerkingsverbanden structureel 
financiering regelen.

Naar buiten
Kortom, we zijn hard bezig met een program-
ma waar we trots op mogen zijn. En daarom 
komen we ook graag ‘naar buiten’. Op lande-
lijke congressen en overleggen, maar ook in 
de regio. Met alert4you hebben we een mooi 
initiatief te pakken. Een die het ook verdient 
om structureel op te pakken. Daarmee eindig 
ik waar ik in deze column begonnen ben: hoe 
eerder we problemen signaleren bij een kind, 
hoe sneller en beter kunnen we ze oplossen. 
Alle kinderen – ook die in de kinderopvang – 
verdienen dat.  

Els	Rienstra,	
Voorzitter alert4you en bestuurslid  
Het Kinderopvangfonds

Bestuurlijk 
gezien 

Naast de drie pilots is er nog een regionaal 
initiatief aangehaakt bij alert4you: Kieke-
boe uit Veenendaal. Het al in 2006 begon-
nen project combineert de kennis van 
jeugdzorg (Trajectum), gehandicaptenzorg 
(Reinaarde) en Kinderopvang (Kwink). 

Kiekeboe is voor kinderen tussen de 0 en 4 
jaar, waarbij er vragen zijn over de opvoeding 
of de ontwikkeling. De kinderen worden gedu-

rende vier maanden geobserveerd en gevolgd, 
zodat een goed beeld van hun ontwikkeling 
ontstaat. Doordat de observatiegroep het ge-
bouw deelt met een gewoon kinderdagverblijf, 
is de drempel laag.

Twee ochtenden
Twee ochtenden per week komen maximaal 
zeven peuters bijeen die dan geobserveerd wor-
den door drie gespecialiseerde medewerkers. 
Van elke organisatie één. Het programma wordt 
afgesloten met een advies aan de ouders. 

Via www.kwink.nl is een folder over Kiekeboe 
te downloaden.

Kiekeboe

Collegiale consultatie 
is letterlijk het  
toverwoord[ [

Vlnr. Dian Kempen, Greet Ruifrok en Sijke Dijkstra 


