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Heeft structurele samenwerking tussen 
Jeugdzorg en Kinderopvang meerwaarde voor 
de prijs en kwaliteit van het aanbod? Welke 
kritische randvoorwaarden zijn er te benoemen 
in een periode waarin beide werkvelden 
te maken hebben met een snel en sterk 
veranderende marktomgeving? Biedt die nieuwe 
omgeving meer kansen of juist bedreigingen 
voor ontluikende en veelbelovende initiatieven? 

Evenwicht
Het is zoeken naar een nieuw evenwicht: tussen 
vraag en aanbod, tussen een specialistisch en allround 
aanbod, tussen inhoud en commercie en tussen 
kosten en baten. Maar wat doen we - de Jeugdzorg 
en de Kinderopvang - soms samen met het Onderwijs, 
de Gemeenten en de Provincies in de tussentijd? 

In deze uitgave van Alert4you een pleidooi voor 
nieuwe wegen. Met respect voor de bedrijfsmatige 
en inhoudelijke waarde van de bestaande praktijk. 
Ook vindt u overwegingen om nu al te investeren in 
kansrijke samenwerkingsvormen.

Sommige kinderen hebben extra zorg 
nodig. Kinderopvangcentra die structureel 
samenwerken met andere opvoedexperts 
kunnen jonge kinderen betere kansen bieden. 
Alert4you stimuleert deze krachtenbundeling.
 
Alert4you brengt opvoedexpertise naar de 
Kinderopvang, zowel dagopvang als Buitenschoolse 
Opvang (BSO), het liefst in combinatie met het 
Onderwijs. Want hoe weet je welk extra steuntje in 
de rug een kind nodig heeft? En hoe werk je daarin 
samen met ouders? In veel kinderopvangcentra 
wordt hieraan gewerkt. Het landelijk 
ontwikkelingsprogramma Alert4you bundelt kennis 
en maakt deze beschikbaar. 

Binnen het programma Alert4you wordt structurele 
samenwerking tussen opvoedexperts gestimuleerd. 
Soms heeft de  Kinderopvang extra steun nodig 
van lokale collega’s, zoals professionals die werken 
in de Jeugd(gezondheids)zorg en de Centra 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Als coach voor de 
pedagogisch medewerkers, als sparringpartner 
voor stafmedewerkers, als trainer en als collega. 

Lokale samenwerking is niet altijd eenvoudig te 
realiseren. Alert4you steunt en stimuleert deze 
krachtenbundeling, verspreidt ontwikkelde kennis 
en beïnvloedt landelijk beleid.

Alert4you (Kinderopvang- Jeugdzorg) heeft de 
afgelopen jaren verbindingen gelegd met de 
ontwikkeling van passend Onderwijs (Onderwijs-
Jeugdzorg) en die van kindcentra (Kinderopvang 
- Onderwijs) . Zij is, mét de kopgroep wethouders 
voor kindcentra, een sterke voorstander van het 
ontwikkelen van basisvoorzieningen/netwerken voor 
kinderen vanuit de driehoek: Onderwijs - Opvang - 
Zorg.

Over delen en hebben 1 2 Alert4you
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Na een lange periode van groei en wachtlijsten 
is de kinderopvangbranche in 2012 voor het 
eerst in omvang gekrompen. Bezuinigingen 
op de kinderopvangtoeslag in combinatie 
met vergrijzing en toenemende werkloosheid 
zijn de belangrijkste oorzaken daarvoor. De 
verwachting is dat pas in de loop van 2014 
vraag en aanbod weer in evenwicht komen. 
Een groot aantal kinderopvangbestuurders 
moet aandacht besteden aan maatregelen om 
het hoofd boven water te houden. 

Ondanks de barre tijden blijven 
kinderopvangaanbieders investeren in nieuw 
aanbod met toegevoegde waarde voor kinderen, de 
maatschappij en de financiële basis van het bedrijf. 

Zo is er de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in 
samenwerking met Onderwijs, is harmonisatie van 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen in volle gang en 
doen zich nieuwe kansen voor in de samenwerking 
tussen Kinderopvang en Jeugdzorg.

Werk in uitvoering 
Die kansen zijn allang geen abstracte concepten 
in beleidsnotities meer. Het is inmiddels ‘werk in 
uitvoering’, kinderen en ouders maken er dagelijks 
gebruik van. Alert4you heeft het voorrecht om die 
concrete voorbeelden toegankelijk te maken voor 
kinderopvangbestuurders. Als inspiratiebron voor 
nieuwe initiatieven. 

Het jeugdstelsel wordt tussen nu en 2015 
grondig verbouwd. De huidige Jeugdzorg is te 
versnipperd, daarom wordt zij overgeheveld 
naar de meer dan 400 Gemeenten. Deze 
stelselwijziging gaat gepaard met inhoudelijke 
vernieuwing. Centraal daarbij staat het 
versterken van de eigen kracht van kinderen, 
jongeren en opvoeders. Ook de opvoeders in 
basisvoorzieningen als de Kinderopvang. 

Naast deze versterking richt de vernieuwing zich 
op het ‘onder handbereik’ brengen van zorg, 
begeleiding en behandeling. Dat kan betekenen dat 
de zorg meer nog dan nu in de directe omgeving 
van kinderen (Kinderopvang, Onderwijs) uitgevoerd 
wordt. De transitie van de Jeugdzorg loopt in de 
tijd min of meer parallel aan die van het Onderwijs 
(Passend Onderwijs).

Experimenteel
Vanaf 2010 krijgen jeugdzorgaanbieders (Jeugd 
& Opvoedhulp) door het merendeel van haar 
huidige financiers (de Provincies) ruimte om 
experimenteel samenwerking te versterken met 

basisvoorzieningen als de Kinderopvang. Naast het 
participeren in projecten als Alert4you investeren 
jeugdzorgvoorzieningen in Jeugdzorg in de Buurt: 
integrale jeugdteams in de buurt, dichtbij ouders, 
kinderen en basisvoorzieningen.

De Jeugdzorg wordt in toenemende mate gezien 
als ‘specialisten in de buurt’; de zoektocht voor 
de Jeugdzorg is daarnaast hoe zij de expertise van 
deze ‘specialisten in de buurt’ blijft voeden vanuit 
én koppelen aan specialistische voorzieningen zoals 
pleegzorg en behandelcentra. 

Marktontwikkelingen in de Kinderopvang3 4 Ontwikkelingen in de zorg voor jeugdigen
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Kinderopvangaanbieders investeren in nieuw 
aanbod met toegevoegde waarde voor kinderen, 
de maatschappij en de financiële basis van het 
bedrijf. Zo doen zich nieuwe kansen voor in de 
samenwerking tussen Kinderopvang en Jeugdzorg.

Concept van samenwerking: Kinderopvang 
Versterken 
Kinderopvang, Peuterspeelzalen, BSO’s, 
Jeugdgezondheidszorg en Yorneo werken samen 
in Vroeg Erbij en Vroeg Erbij Blijven. In Drenthe 
nemen alle grotere kinderopvangorganisaties en 
alle peuterspeelzaalorganisaties deel. Steeds meer 
kleinere kinderopvangorganisaties zijn de laatste 
jaren toegevoegd. De intern (ambulant) begeleider 
van Yorneo bezoekt iedere groep tweemaal per 
jaar preventief. Ook worden - op verzoek van 
de Kinderopvang/Peuterspeelzaal - individuele 
observaties uitgevoerd. Daarbij wordt specifiek 
aandacht gegeven aan het individuele kind of 
groepssituaties. 

Financiering
De samenwerking wordt op verschillende manieren 
gefinancierd. Een aantal Gemeenten stelt jaarlijks 
middelen beschikbaar. Binnen de Gemeente 
wordt dit gefinancierd uit de algemene middelen, 
middelen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin of 
voor- en vroegschoolse educatiemiddelen. Daarnaast 

mag Yorneo van haar financier - de Provincie - een 
deel van de doeluitkering inzetten. Met steeds meer 
Gemeenten wordt afgesproken de transitiemiddelen 
van de Provincie in te zetten voor Vroeg Erbij. De 
financieringsafspraken met Gemeenten en Provincie 
vinden jaarlijks plaats op basis van subsidieaanvraag 
en subsidiebeschikkingen en heeft daarmee een 
structureel karakter.

Resultaat
Veel meer kinderen kunnen met deze aanpak in hun 
eigen omgeving blijven. Er is minder behoefte aan 
zwaardere Jeugdzorg. Zo heeft Yorneo de afgelopen 
jaren het aantal plaatsen deeltijdbehandeling fors 
kunnen verminderen. 

Het lukt de professionals op de werkvloer expertise 
te delen. Medewerkers op de Kinderopvang/
peuterspeelzalen/BSO kunnen nu beter omgaan met 
problematische situaties en voelen zich zekerder; het 
welbevinden van deze pedagogisch medewerkers 
is vergroot en men ervaart minder stress. Vanaf het 
begin is de jeugdgezondheidszorg betrokken bij de 

Samenwerkingsmodellen Kinderopvang en Jeugdzorg5 6 Vroeg Erbij en Vroeg Erbij Blijven 
Yorneo en Opvang in Drenthe

Globaal zien we in de huidige praktijk drie samenwerkingsscenario’s ontstaan:
a.  Kinderopvang versterken 

Inzet van pedagogische coaching door Jeugdzorg aanvullend op de Kinderopvang 
(zie voorbeeld Yorneo). 

b.  Kinderopvang als omgeving voor thuisnabije Jeugdzorg 
Jeugdzorg die voor specifieke doelgroepen kinderopvangcapaciteit inkoopt om 
een beter passende interventieomgeving te creëren (zie voorbeeld Lindenhout/
SKAR).

c.  Geïntegreerde samenwerking:  
Meerdere partners werken inhoudelijk en financieel samen voor een specifieke 
dienst, zoals diagnostiek in de Kinderopvang (zie voorbeeld Kiekeboe).

In de voorbeelden die u verderop in deze uitgave 
vindt, wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan de 
financiën. Want samenwerking is mooi maar het moet 
wel betaald kunnen worden. 
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Lindenhout en Skar

aanpak. Hierdoor zijn de lijnen zo kort mogelijk. De 
samenwerking met het CJG verloopt daarmee vrij 
automatisch.
 
De samenwerking levert ook financieel 
rendement op. Het aantal kinderen in duurdere 
zorgvormen is afgenomen. In plaats van intensieve 
deeltijdbehandeling wordt veelal gekozen voor 
ambulante trajecten. Hierdoor zijn de kosten per 
kind lager. Ook zijn er lagere huisvestings- en 
vervoerskosten. De Kinderopvang biedt ouders 
en kinderen extra toegevoegde waarde en 
kan een bredere doelgroep bedienen, zonder 
dat daar extra kosten aan verbonden zijn. 
Daarnaast levert de samenwerking versterking 
van de handelingsbekwaamheid van pedagogisch 
medewerkers op.

Concept van samenwerking: inkoop van plaatsen 
Lindenhout werkt samen met verschillende 
Kinderopvang- en BSO-organisaties in Gelderland en 
Overijssel (waaronder SKAR, Kinderrij, Sam en Ko en 
Prokino). 

Zodra een kind bij Jeugdzorg wordt aangemeld 
voor (deeltijd) dagbehandeling wordt bekeken 
welke mogelijkheden er zijn om het kind op een 
Kinderopvang of BSO in de buurt te plaatsen. 
Natuurlijk in overleg met ouders en de desbetreffende 
opvang. De begeleiding van het kind vindt plaats op 
de Kinderopvang en BSO, door de eigen medewerkers. 
Zij worden ondersteund en gecoacht door een 
pedagogisch medewerker van Lindenhout. Deze is 
tevens verantwoordelijk voor de observatie, diagnose 
en behandeling en houdt de voortgang van de gestelde 
doelen in de gaten. Deze medewerker kijkt incidenteel 
mee naar andere kinderen op de opvang waar zorgen 
over zijn en geeft advies over de begeleiding. 

Financiering 
Deze hulp wordt gefinancierd op basis van een 
indicatie van Bureau Jeugdzorg (provinciale middelen). 
Op basis hiervan betaalt Lindenhout zowel de inzet 
van de pedagogisch medewerker, als de plek op de 
Kinderopvang. In een enkel geval wordt de plek op de 
Kinderopvang door ouders zelf of door de Gemeente 
(op basis van een sociaal-medische indicatie) betaald.

Resultaat
Kinderen kunnen in hun eigen omgeving - de wijk of 
buurt waar zij wonen – worden geholpen. Zij blijven 
hierdoor tussen hun eigen vriendjes en vriendinnetjes 
uit de buurt en hoeven niet met een taxibusje naar de 
dagbehandeling elders. Zo krijgen zij (en hun ouders) 
ook minder het stempel dat ze bijzonder of anders zijn. 

Ook kijkt de pedagogisch medewerker naar andere 
kinderen op de opvang waar zorgen over zijn, en 
draagt de Jeugdzorgmedewerker expertise over aan 
medewerkers van de opvang. Zo worden problemen bij 
kinderen eerder gesignaleerd en wordt de kwaliteit van 

7 Geïndiceerde zorg thuis nabij
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Kiekeboe (Veenendaal)

de opvang verhoogd. Aanvullende (zwaardere) vormen 
van hulp zijn vaak niet meer nodig.

Vervoerskosten voor deze kinderen verdwijnen, 
dat levert op de korte termijn een klein financieel 
rendement op. Daarnaast is de inzet van het 
personeel vanuit Jeugdzorg voor deze kinderen lager. 
Daartegenover staat dat de Jeugdzorg de inzet van 
medewerkers van de Kinderopvang bekostigt. 

In eerste instantie stijgen de kosten voor de Jeugdzorg, 
omdat er én medewerkers op de groep nodig zijn én 
medewerker naar de Kinderopvang gaat; Jeugdzorg 
betaalt dus ook de kosten van de Kinderopvang. Pas 
als het aantal kinderen dat op de Kinderopvang verblijft 
een bepaalde schaalgrootte bereikt, worden – door 
een dagbehandelingsgroep te sluiten - de kosten 
teruggebracht. 

De Kinderopvang biedt ouders en kinderen extra 
toegevoegde waarde en kan een bredere doelgroep 
bedienen, zonder dat daar extra kosten aan 
verbonden zijn. Het draagt daarmee beperkt bij 
aan de bezettingsgraad en levert versterking van de 

handelingsbekwaamheid van medewerkers van de 
Kinderopvang en BSO.

Uitbreidingsmogelijkheden 
Dit samenwerkingsconcept wordt al uitgebreid naar 
andere locaties. In 2013 zullen alle dagbehandelingen 
en naschoolse dagbehandeling van Lindenhout op 
deze manier samenwerken met de Kinderopvang 
en BSO en zal er een ombouw plaatsvinden van een 
aantal eigen daghulpplekken bij jeugdzorgorganisatie 
Lindenhout.
 

Concept van samenwerking: geïntegreerde 
aanpak 
Kiekeboe (0 tot 4 jarigen) is een samenwerkingsver-
band tussen Kwink Kinderopvang, jeugdzorgaanbie-
der Trajectum en Reinaerde, zorg voor kinderen met 
een beperking of ontwikkelingsachterstand. Kieke-
boe verzorgt gerichte observatie en diagnostiek op 
de groep in de Kinderopvang en vormt een belang-
rijke schakel binnen de gemeentelijke taken: signale-
ren, toeleiden naar hulp en licht pedagogische hulp. 
Als het nodig is wordt contact gelegd met reguliere 
praktijken zoals kinderfysiotherapie. 

De observatie- en diagnostiekgroep is te vinden in 
een peuterspeelzaalruimte in een brede wijkvoorzie-
ning. Kinderen verblijven een aantal dagdelen op de 
groep. Observaties vinden daar plaats, thuis en op 
de reguliere Kinderopvang of Peuterspeelzaal.

Financiering 
De samenwerking heeft verschillende financiers. De 
Jeugdzorg financiert uit regelvrije budgetruimte voor 
de niet-geïndiceerde zorg (Provincie); als er sprake is 

van een ernstig vermoeden van een ontwikkelings-
achterstand wordt een plaatsing gefinancierd door 
het zorgkantoor. Ook financieren de Gemeenten 
mee vanuit de middelen voor de Centra voor Jeugd 
en Gezin. Kinderopvang Kwink levert ruimte en 
personeel om Kiekeboe te faciliteren.

De financiering heeft nu een enigszins structureel 
karakter, maar moet elk jaar opnieuw worden 
aangevraagd bij de diverse financiers. Een sterk 
onderdeel van het scenario is de cofinanciering. De 
gezamenlijke financiële basis maakt dat de betrok-
kenheid vanuit de diverse organisaties groot is. Er is 
een sterk gevoel van samen doen.

Resultaat
Rendement wordt behaald doordat ouders in een 
vroeg stadium zijn betrokken. Hierdoor loopt het 
acceptatieproces beter en krijgen kinderen geen 
stempels opgedrukt. Ook levert deze aanpak goede 
samenwerking op met het lokale veld, zoals het 
consultatiebureau, CJG, eerstelijns praktijken en het 
Onderwijs. Voor een deel van de kinderen geldt dat 

8 Geïntegreerde aanpak diagnostiek
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zij met pedagogische handvatten op de reguliere 
Kinderopvang kunnen blijven; bij andere kinderen 
start de behandeling eerder, waardoor de behandel-
tijd wordt verkort.
Het concept is een goedkopere manier van werken. 
Zwaardere geïndiceerde zorg wordt vaak voorko-
men. Met relatief weinig middelen wordt een goed 
product ingezet, het is kleinschalig met weinig 
bureaucratie. 

Uitbreidingsmogelijkheden naar andere locaties
Het scenario is goed uit te breiden naar andere lo-
caties en dat gebeurt op dit moment ook al. Hiertoe 
is een DVD en werkmethodiek opgesteld; er zijn 
duidelijke keuzes gemaakt hoe uitbreiding en imple-
mentatie op nieuwe locaties plaatsvindt.

Naast de uitgebreider beschreven voorbeelden in dit 
gedeelte kort een aantal andere praktijken:

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Almere: Sterk in de Opvang
UK Kinderopvang, Schoor Peuterspeelzalen en  
Triade Jeugdzorg

Gemeente Almere zet in op harmonisatie, de 
opbouw van kindcentra en verbinding met 
Onderwijs, Opvang en Zorg. Ook wordt gewerkt 
aan coaching van medewerkers en begeleiding (zo 
nodig) van kind en ouders op de opvang en thuis. 

Financiering: wordt geregeld door inzet van VVE-
middelen.
Resultaat: effectiever inzet van zorgmiddelen 
Terugdringen van inzet zware zorg. 
Toekomstscenario: geïntegreerde kind 
voorzieningen

Coproductie
Hoorn: BSO-plus
SKH en Parlan Jeugdzorg Jeugd & Opvoedhulp

Gezamenlijk team, maximaal 12 kinderen. Voor 
kinderen die extra steun nodig hebben, meer dan
dan een reguliere BSO kan bieden. 
Financiering: via eigen bijdrage van ouders, Sociaal 
Medische Indicatie en inzet middelen Jeugdzorg 
(vooruitlopend op transitie). 
Resultaat: profilering opvang voor kinderen die 
gebruik maken van een basisschool voor Speciaal 
Onderwijs, terugdringen inzet specialistische 
Jeugdzorg.
Toekomstscenario: onderdeel van gemeentelijk 
beleid / Passend Onderwijs.

Versterken basis
Amsterdam: Rond het kind en in de buurt 
Kinderopvang en peuterspeelzalen, OKIDO, 
Kabouterhuis (Jeugdzorg), JGZ, CJG 

Coaching medewerkers en zo nodig snelle inzet hulp 
aan kind en ouders in de opvang 

Financiering: via Gemeente, Stadsregio (ombouw), 
Zorgverzekeraars
Resultaat: kostenreductie door versterken basis, zorg 
thuisnabij en terugdringen aantal schakelmomenten.
Toekomstscenario: versterken van 
basisvoorzieningen voor kinderen in de wijken

Sluitende aanpak
Amersfoort: Passende opvang en Onderwijs
SKON en SKA (Kinderopvang), Zandbergen en 
Trajectum (Jeugdzorg), alle basisscholen (ook SO).

Op vier locaties is aan de reguliere BSO een BSO-
extra toegevoegd; groep voor vier kinderen per 
locatie. Ook zijn Jeugdzorgcoaches toegevoegd voor 
medewerkers van reguliere BSO’s.

Financiering: via Gemeente (LEA), projectmiddelen 
Alert4you, Jeugdzorg.
Resultaat: ondersteuning kind en ouders dicht 
bij huis, versterking pedagogische expertise van 
Kinderopvang en Onderwijs. Doorlopende zorglijn, 
bredere doelgroep voor de Kinderopvang en een 
kostenreductie van de zorg. 
Toekomstscenario: onderdeel gemeentelijk beleid

8 In het kort….



Meer informatie en contactgegevens: www.alert4you.nl
Alert4you werkt met regionale ambassadeurs:

Noord Brabant (West) en Zeeland 
Lisette Plasmans
06 13 79 20 74, l.plasmans@juzt.nl

Noord Brabant (Oost) en Limburg 
Ellen Huinink
06 40 16 50 13, huinink@kanteel.nl 

Zuid Holland / Rotterdam en Haaglanden 
Philip van Dijk
06 40 17 52 07, p.vandijk@stekjeugdhulp.nl

Flevoland  
Maria Lubbersen 
06 13 85 51 31, Mlubbersen@triade-flevoland.nl

Noord Holland en Amsterdam 
Marloes Vreugdenhil
06 22 29 23 47, marloesV@kinderopvangdenhelder.nl
&Eric Heijmans
06 21 39 44 75, Erik.Heijmans@parlan.nl

Noord Nederland  
Sijke Dijkstra
06 51 50 96 64, sijke.dijkstra@hetnet.nl

Utrecht/ Gelderland 
Jitty Runia
06 52 38 96 29, jrunia@trajectum.nl

Landelijk
Gerdi Meyknecht (programmaleider Alert4you)
Alert4you@meyknecht.nl
& Ed Buitenhek (adviseur)
ebuitenhek@buitenhek.nl

Meer weten?

Alert4you is een programma van

Tekst en samenstelling:

• Alert4you

• Yorneo 

• Lindenhout

• Buitenhek Management & Consult

• O2 Communicatie


