
Integrale Vroeghulp: 
doe het goed doe het samen!
Bij ‘puzzelkinderen’ is niet  
altijd meteen duidelijk wat er 
aan de hand is. Een bundeling 
van expertise kan wel het  
benodigde inzicht geven.  
In elke regio in Nederland is 
daarom een netwerk Integrale 
Vroeghulp actief. Daar kunnen 
gemeenten nog meer en beter 
gebruik van maken. Het resul-
taat? Kwalitatief betere zorg  
en een aanzienlijke kosten- 
besparing.

Wilt u weten hoe uw gemeente  
op de meest effectieve manier  
kan samenwerken met het netwerk  
Integrale Vroeghulp in uw regio? 
De landelijke taskforce Integrale 
Vroeghulp geeft u (kosteloos)  
ondersteuning en advies. Samen  
met de Vereniging Nederlandse  
Gemeenten (VNG) wijzen wij u 
graag op deze mogelijkheid. 

 
 
 
 
 
 
 

Wat kunnen wij voor u  
betekenen?

Ondersteuning en advies
Door de transitie jeugd verandert 
er veel bij gemeenten. De taskforce 
Integrale Vroeghulp kan u bij de 
veranderingen ondersteunen en 
adviseren. Bijvoorbeeld door het 
bijwonen van vergaderingen,  

door mee te denken en door visie-
documenten, kennis en ervaring uit 
verschillende regio’s te delen.

Presentaties en presentatie-
materialen
Komt u met het jeugdteam bij  
elkaar? Is er een overleg met  
de wethouder? Wilt u zelf aan  
collega’s een presentatie geven? 
De taskforce Integrale Vroeghulp 
kan een presentatie verzorgen of 
materialen aanreiken voor uw  
eigen presentatie. 
 
Workshop
Integrale Vroeghulp in uw ge-
meente vernieuwen of verbeteren? 
Doe het aan de hand van de zeven 
bouwstenen uit onze beproefde 
‘methodiek IVH’. Wij verzorgen de 
workshop ‘Aan de slag met IVH’  
bij u op locatie (één dagdeel). 

Community
De taskforce biedt een online com-
munity: integralevroeghulp.pleio.nl
Hier vindt u veel materialen en 
mensen die zich bezighouden met 
Integrale Vroeghulp. Ook kunt u  
via deze website met uw eigen 
team aan de slag en samenwerken. 
We geven graag meer informatie  
en verzorgen trainingen op maat. 

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie, presen-
tatiematerialen aanvragen of een 
workshop of training plannen? Doe 
dit dan zo spoedig mogelijk. Deze 
diensten kunnen wij in 2015 nog 
kosteloos voor u verzorgen. Neem 
contact op met de landelijke coör-
dinator IVH, Susan Osterop. Zij is 
bereikbaar via sosterop@vgn.nl  
of tel. (06) 13 21 49 94.
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Integrale Vroeghulp is  
gericht op kinderen van  
nul tot zeven jaar met een  
(dreigende) ontwikkelings-
achterstand. Het gaat hierbij 
om de echte ‘puzzelkinderen’ 
met meervoudige of com-
plexe zorgvragen. Lokale 
hulp vanuit wijkteams of  
CJG is voor hen niet altijd 
aanwezig of voldoende.  
Door het tijdig inschakelen 
van het regionale netwerk  
Integrale Vroeghulp kunt  
u de benodigde expertise  
inroepen en krijgen deze  
kinderen en hun ouders de 
juiste zorg en begeleiding. 
Zo kunt u nieuwe problemen  
of complicaties voorkomen. 

Een netwerk Integrale  
Vroeghulp bestaat uit des-
kundigen zoals een kinder-
arts, kinderrevalidatiearts, 
kinderpsycholoog, gedrags-
deskundige en experts vanuit 
het onderwijs. Na een multi-
disciplinaire bespreking met 
ouders en kind beoordelen zij 
de zorgvraag en komen met 
een advies en een plan voor 
de ouders. Uitgangspunt bij 
het invullen van de zorg is: 
lokaal wat kan en regionaal 
waar nodig. Het is bewezen 
dat deze aanpak de zorgkos-
ten uiteindelijk verlaagt.

Kijk hier voor IVH  
bij u in de regio

Klik hier voor IVH  
voor de Handreiking  

voor gemeenten

integralevroeghulp.pleio.nl

http://integralevroeghulp.pleio.nl
http://www.integralevroeghulp.nl/ouders/ivh-in-uw-regio/
http://www.integralevroeghulp.nl/ouders/ivh-in-uw-regio/
http://bit.ly/1LIRUR1
http://integralevroeghulp.pleio.nl

