
   

Blog van wethouder Cees van den Bos 

‘Een goede jeugd gaat een 
leven lang mee’

Cees van den Bos, wethouder bij gemeente 
Schouwen-Duiveland, neemt het stokje over van 
Ruud Grondel als voorzitter van de Partnerraad 
van Integrale Vroeghulp1. In zijn blog ‘Een goede 
jeugd gaat een leven lang mee’  deelt Cees zijn 
beweegredenen om voorzitter te worden: ‘’Als 
iets niet loopt zoals het ‘normaal’ gaat of zoals je 
verwacht, dan wil je vooral goede hulp en 
ondersteuning die soepel georganiseerd wordt.’’

‘’Als iets niet loopt zoals het ‘normaal’ gaat of zoals 
je verwacht, dan wil je vooral goede hulp en onder-
steuning die soepel georganiseerd wordt. Dat wil je 
voor je kind, maar vaak ook voor jezelf. Zodat je het 
vol kunt houden en tijd hebt om alles te verwerken. 
Dat spreekt mij aan in Integrale Vroeghulp en 
motiveert me om me hiervoor in te zetten. Vooral de 
integrale benadering is daarbij belangrijk.’’

1 In de partnerraad van Integrale Vroeghulp zijn de volgende 
organisaties vertegenwoordigd: NCJ, Nji, MEE NL, VGN, 
VNG, Ieder(in), Sociaal Werk Nederland, PO Raad / Lecso.

‘’Er is de afgelopen twee jaar veel onderzoek gedaan 
naar het belang van Integrale Vroeghulp. Hierdoor is 
een duidelijk beeld ontstaan van wat er zo waardevol 
aan is, wat er lokaal gebeurt en wat landelijk nodig is 
voor een gerichte en effectieve inzet. Ik denk dat we 
inmiddels het stadium hebben bereikt waarin we dit 
moeten borgen en effectueren.’’

‘’Voor de toekomst is het van wezenlijk belang dat 
kinderen met een meervoudige problematiek in een 
vroegtijdig stadium integraal geholpen worden. 
Daarom verdient Integrale Vroeghulp een plaats 
binnen de zorgstructuren van gemeenten. 
Gemeenten moeten Integrale Vroeghulp ‘eigen’ 
maken en zich daarbij niet beperken tot het sociaal 
domein. Het aansluiten van andere disciplines, zoals 
medische zorg, is in mijn ogen een ‘must’. Ik zie het 
als de taak van de partnerraad om dit landelijk te 
stimuleren en de kennis hiervan te borgen.’’

‘’Vaak roep ik: “Een goede jeugd gaat een leven 
lang mee”! Een meer toepasselijke uitspraak kan ik 
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me niet bedenken. Het opvoeden van kinderen is 
een enorme opgave. Samen met mijn vrouw weet ik 
er alles van af. Het vraagt veel van ouders om 
kinderen tot bloei te laten komen en ze een mooie 
uitgangspositie geven om hun talenten optimaal te 
kunnen ontwikkelen. Als daar hulp bij nodig is, 
moeten we die goed organiseren. Ik draag daar 
graag in de Partnerraad mijn steentje aan bij.‘’ 

 

Cees van den Bos is 
sinds april 2014 wethou-
der van de gemeente 
Schouwen-Duiveland, 
waar hij onder meer 
verantwoordelijk is voor 
het sociaal domein. 
Voordat hij wethouder 
werd, was hij als 
beleidsadviseur sociaal 
domein werkzaam voor de gemeente Goeree-
Overflakkee. Daar kwam hij voor het eerst in 
aanraking met de GGD en 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). En dat was een 
aangename kennismaking. ‘’Wellicht kwam dat 
omdat hij toen als vader ook al getriggerd 
werd; de zorg voor opgroeiende kinderen 
moet optimaal zijn. Daar wil ik me voor 
inzetten.’’

Over Integrale Vroeghulp
Integrale Vroeghulp is een effectieve werkwijze om 
(mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of 
gedragsvragen vroegtijdig te signaleren bij kinderen 
van 0 tot 7 jaar en om (preventieve) vroeghulp te 
kunnen bieden aan het kind en ouder(s). Hierdoor 
wordt zwaardere zorg voor deze kinderen vermin-
derd en eventueel voorkomen. Lees meer over 
Integrale Vroeghulp via de website van Integrale 
Vroeghulp. 

https://integralevroeghulp.nl/
https://integralevroeghulp.nl/

