
Wijzer Samenwerken 
Ten behoeve van kinderen van 04 jaar



Overleg met ouders. Toestemming vragen aan ouders voor contact met 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) /Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Wel toestemming

Consultatie of 
melding AMK
0900-1231230

Vraag beantwoord

Vragen of zorgen over opvoeding, ontwikkeling of gedrag van een kind

Vermoeden kindermishandeling

Intern overleg / meldcode volgenGeen toestemming

Observatie kind 
JGZ-orthopedagoog

Zie achterzijde

Contact CJG / JGZ 
Tel JGZ: 088 9959595 

Consultatie
JGZ-orthopedagoog

Alert 4 you door OCK het Spalier
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Ouders, zorgverleners, 
beroepskrachten 

 en andere betrokkenen 
maken samen een plan. 

JGZ is 
verantwoordelijk 

voor de zorgcoördinatie.

5

Expertiseteam Integrale Vroeghulp

Opvoedingsondersteuning voor 
ouders, o.a.
■ Positief Opvoeden, Triple P
■ Kortdurende Video home training
■ Stevig Ouderschap (prenataal)
■ Online Advies
■ Opvoedspreekuur

MEE

(Jeugd) GGZ

Para/medische zorg

Maatschappelijk werk

Jeugdzorg

Andere specialistische zorg

Samenwerkingsverband onderwijs
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 Contact Centrum voor Jeugd  
en Gezin

De pedagogisch werker of zorgverlener belt  
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland 
(088 9959595), krijgt contact met het Bedrijfs
bureau en geeft de volgende gegevens door:
■   Naam kind
■ Geboortedatum kind
■   Naam vraagsteller
■  Naam peuterspeelzaal(psz), 

kinderdagverblijf (kdv), praktijk of organisatie
■   Bereikbaarheid (telefoonnummer en tijdstip) 
De JGZverpleegkundige belt binnen twee 
werkdagen terug.

1Gezin,1Plan

Zolang er geen indicatie is gesteld voor 
Jeugdhulpverlening wordt in overleg met 
de ouders een zorgcoördinator gekozen. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij JGZ 
Kennemerland. De zorgcoördinator werkt 
samen met psz, kdv, ouders, zorg verleners en 
andere betrokkenen. Zij maken samen een plan 
van aanpak, waarin kan worden besloten welke 
organisatie wordt gevraagd haar expertise 
in te zetten (wrap around care). Hierbij is het 
uitgangspunt: ondersteuning en/of hulp zo licht 
als mogelijk, zo zwaar als nodig.

Observatie kind door de  
JGZ-orthopedagoog

De observatie door de JGZorthopedagoog 
vindt bij voorkeur plaats op de psz of het kdv,
maar kan ook in de thuissituatie of bijvoorbeeld 
bij de logopedist of fysiotherapeut 
plaatsvinden. Na de observatie vindt er 
(opnieuw) een gezamenlijk overleg plaats.

Samenwerking OCK het Spalier

JGZ Kennemerland werkt in het kader van 
Alert 4 you samen met OCK het Spalier op 
het gebied van vroeg tijdige signalering en 
ondersteuning op psz, kdv of in de thuissituatie. 
Dit heeft als doel het bieden van optimale 
ondersteuning aan het kind, pedagogisch 
werkers en ouders in de normale leefomgeving.
■   Na observatie door de JGZorthopedagoog  

(meestal op psz, kdv) kan na gezamenlijk 
overleg besloten worden tot coaching van  
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de pedagogisch werker op locatie door  
OCK het Spalier. 

■   Daarnaast kan er op de psz en het kdv 
procesdiagnostiek plaatsvinden. De JGZ 
orthopedagoog of jeugdarts JGZ maakt een 
afspraak met de contactpersoon van OCK het 
Spalier. Het kind wordt gedurende langere 
tijd geobserveerd. Met ouders en andere 
betrokkenen wordt een plan opgesteld.

Expertiseteam Integrale Vroeghulp

Het expertiseteam is onderdeel van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin en is samen
gesteld uit zorgverleners met expertise op  
het gebied van 07 jarigen en hun ouders. 
Het team wordt ingeschakeld als niet 
duidelijk is welke zorg en/of ondersteuning 
nodig is rondom het kind en er op meerdere 
ontwikkelingsgebieden zorgen zijn. Er wordt 
samen met ouders een plan gemaakt voor 
verder onderzoek en/of begeleiding en hulp 
voor ouders en kind. 

 Consultatie JGZ-orthopedagoog

De pedagogisch werker of zorgverlener kan, 
zonder de naam van het kind te vermelden,  
een vraag stellen aan de JGZorthopedagoog. 
Ook bij vragen over het eigen handelen kan  
de JGZorthopedagoog geconsulteerd 
worden. De pedagogisch werker belt JGZ 
Kennemerland (088 9959595), krijgt contact 
met het Bedrijfsbureau en geeft de volgende 
gegevens door:
■     Naam vraagsteller
■ Naam psz, kdv, praktijk of organisatie
■   Bereikbaarheid (telefoonnummer en tijdstip)
De JGZorthopedagoog belt binnen twee 
werkdagen terug.




