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Opbrengsten 

• 3 verder uit te werken formats 

– Alert 4 you verder ontwikkelen in MH 

– Digitale informatie centraliseren 

 

• Randvoorwaarden en inkoopvoorwaarden 

 



Format 1 Alert 4 you verder uitwerken 

• Methode van Alert 4 You verder ontwikkelen en beschikbaar 
maken in hele ‘onderwijsketen’: 
kinderdagverblijven/peuterspeelzalen, basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, BSO 

• Uitbreiding naar brede palet van jeugdhulp: jeugd en 
opvoedhulp, GGZ, LVB, etc. 

• Leidt (op termijn) tot minder beroep op 
maatwerkvoorzieningen 

• Spoort vroegtijdig hulpvragen op en ondersteunt hierbij  

• Draagt bij aan vindplaats gericht werken: vindplaats is 
actieplaats 

• Draagt bij aan versterken ‘voorveld’ 
 

 



Format 2 centraliseren digitale 

informatie jeugdhulp 

• Centraal en digitaal beschikbaar maken van informatie over 

jeugdhulp voor ouders. Verder kan deze digitale toegang ook 

mogelijkheden bieden tot het inschrijven voor cursussen en/of 

informatieavonden en kan dit een digitaal platform zijn waar ouders 

elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen delen 

• Mogelijkheid: CJG-website mits up to date en goed onderhouden 

• Site moet mogelijkheden bieden voor versterken eigen kracht in:  

– ik kan het zelf”:  Ondersteunen van ouderinitiatieven, sociale netwerken, 
oudercursussen e.d. 

– “ik zoek het op”: betrouwbare informatie bieden 

– “ik heb hulp nodig: digitale vraagbaak  om digitaal een vraag te stellen, te 
bellen of een afspraak te maken. 

 

 



Thematische voorlichting voor ouders 

• In het kader van ontzorgen en normaliseren en het versterken van 
de eigen kracht het bieden van cursussen en voorlichting aan 
ouders (en andere belanghebbenden uit sociaal netwerk). 

• Voorlichting/ cursussen voor ouders op scholen, sportverenigingen 
etc. maar ook gericht op sportleiders of mentoren in het onderwijs. 

• Versnelt de zoektocht van ouders die meer willen begrijpen over 
hun kinderen wanneer ze vermoeden dat hun kind hulp nodig 
heeft. Voor ouders met een kind die al een diagnose gesteld heeft 
gekregen, biedt het steun en advies in het omgaan met de 
kinderen. Het vergroot de eigen kracht van opvoeders om met het 
gedrag van hun kind om te gaan, m.n. ook van kinderen met een 
beperking/ aandoening. Zowel initiatieven van ouders zelf als van 
professionals t.a.v. themabijeenkomsten moeten goed vindbaar zijn 
op 1 digitale plek. 

 

 



Randvoorwaarden en 

inkoopvoorwaarden (1) 

Randvoorwaarden  

• basiszaken voor preventie regionaal inrichten: 
website en telefonie 

• Het bieden van faciliteiten om ouderinitiatieven te 
ondersteunen: het bieden van ruimten en 
communicatiemogelijkheden 

• Evalueren en evt doorontwikkelen van de  flexibele 
schil (en expertpool) 

• Training van medewerkers in werkwijze 1 gezin 1 plan 
op orde 

  



Randvoorwaarden en 

inkoopvoorwaarden (2) 
Inkoopvoorwaarden 

• Expert blijft na behandeling beschikbaar voor ouders om vragen te 
kunnen stellen (nazorg) bij oude behandelaar  

• Aanbieders stellen expert(s) beschikbaar om thema-avonden te 
verzorgen of anderszins ouders te ondersteunen met het bieden 
van informatie 

• Aanbieders moeten samenwerken in de ondersteuning van ouders, 
gezamenlijk een aanbod bieden ondanks dat de kinderen bij 
verschillende aanbieders behandeld worden 

• Commitment aan 1g1p en het leveren van zorgcoordinatie  door 
aanbieder 

• Actieve bijdrage leveren in nazorg: Als kind vaardigheden leert 
binnen maatwerk; vraag dan ook bij onderwijs welke vaardigheden 
het kind moet leren om zich te handhaven in de klas etc. 

• elke RTA partner en/of aanbieder die door de gemeente wordt 
gefinancierd levert bijdrage aan de website om de jeugdhulp te 
ontsluiten. 

  


