
Coördinatie Integrale Vroeghulp 

Wat is Integrale Vroeghulp?
Integrale Vroeghulp (IVH) is een landelijk dekkend 
stelsel van regionale netwerken. Daarin werken 
organisaties samen voor kinderen van 0-7 jaar met 
een (dreigende) ontwikkelingsachterstand als gevolg 
van een beperking, gedragsproblemen of een chroni-
sche ziekte. IVH coördineert de activiteiten van deze 
samenwerkende organisaties en versterkt daarmee 
de rol van ouders als regisseur.
Zo worden onder andere vroegsignalering (vroegtij-
dig signaleren van een dreigend probleem), integrale 
diagnostiek, gezinsondersteuning, afstemming onder-
wijs en zorg efficiënter geregeld. Daarmee worden 
meer problemen voor ouders en kinderen voorkomen 
en veel kosten voor de samenleving bespaard.

Coördinator Vroeghulp: ‘Een ouder die zich 
zorgen maakt over zijn kind, is vaak een goede 
indicatie dat er wat aan de hand is. Wij gaan 
hier altijd serieus op in.’

Wie zijn de samenwerkingspartners binnen  
Integrale Vroeghulp? 
Aan de regionale netwerken IVH nemen in ieder geval 
MEE-organisaties, zorgaanbieders, kinderrevalidatie-
centra en/of ziekenhuizen deel.  
De verdere samenstelling kan per netwerk verschil-
len. Over het algemeen zijn de  Centra voor Jeugd 
en Gezin, Bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ), jeugd GGZ, zorgaanbieders, kinderdagverblij-

ven en onderwijsinstellingen in de netwerken verte-
genwoordigd. Afhankelijk van de situatie in de regio 
kunnen daar nog andere organisaties bijkomen. 
De situatie van het individuele kind zal mede bepalen 
welke deelnemers aan het netwerk in zijn/haar geval 
worden betrokken.

Middelen voor coördinatie Integrale Vroeghulp
De deelnemende organisaties betalen zelf de inzet 
van hun eigen medewerkers binnen het netwerk IVH. 
Wel zijn extra middelen nodig voor de coördinatie van 
de netwerken. De coördinatie van deze netwerken 
wordt nu uitgevoerd door onafhankelijke coördinato-
ren waarvoor de MEE-organisaties separaat door het 
ministerie van VWS worden gefinancierd. Zij ontvan-
gen hiervoor via hun subsidieregeling een bedrag van 
1,8 miljoen euro in totaal (landelijk). 
Dit budget wordt per 1 januari 2015 overgeheveld 
naar gemeenten, als integraal onderdeel van het soci-
aal deelfonds van het Gemeentefonds. De verdeling 
over de gemeenten gebeurt op basis van een bedrag 
per MEE-organisatie en een bedrag per inwoner.
In de Bestuurlijke Afspraken tussen VWS, VNG 
en MEE Nederland over de cliëntondersteuning, is 
vastgelegd dat gemeenten uiterlijk 1 mei 2014 ook 
afspraken moeten maken met MEE over de borging 
van de coördinatie van IVH. Vanwege de huidige 
regionale opzet van IVH, kunnen deze afspraken het 
beste op regionaal niveau worden gemaakt. 
Voor de doelgroep is het schaalniveau van de 

www.integralevroeghulp.nl  

Een informatiesheet voor bestuurders en beleidsmakers van 
gemeenten en samenwerkingspartners van Integrale Vroeghulp 
om handvatten te bieden voor een goede borging van Integrale 
Vroeghulp in het gemeentelijk beleid. 
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gemeente meestal te klein, omdat het om specifieke 
expertise gaat (vroege diagnostiek, vroege interven-
tie) waaraan slechts een beperkt aantal gezinnen 
behoefte heeft.

Wat houdt de coördinatietaak in?
De coördinator is de ketenregisseur van het IVH 
netwerk en heeft verschillende coördinerende taken 
die gericht zijn op ouders, het netwerk, de expertise 
en de kwaliteit.
•	 Intake/vraagverheldering: de (eerste) aanmeldin-

gen komen binnen bij de coördinator. Hij/zij wijst 
een casemanager toe; dit vraagt om een goede 
match en inschatting. De coördinator en casema-
nager kijken naar de hulpvraag van de ouders. 
Kan het gezin direct worden doorverwezen of  
wordt het besproken in het multidisciplinaire 
team?

•	 Advies/consult: afhandelen van (telefonische) 
vragen en adviezen en het geven van consulten. 
Hierbij gaat het om informatie en advies aan 
ouders en verwijzers. 

•	 Organiseren netwerk: inschatten welke expertise 
nodig is voor de hulpvraag. Daarna organiseert 
de coördinator samenkomst van het multidis-
ciplinaire team en de ouders. De kracht van de 
netwerken IVH zit in de gebundelde expertise en 
de samenwerking tussen de verschillende organi-
saties en professionals.  

•	 Kwaliteitsbewaking: zorgen dat procedures en 
werkwijze IVH goed uitgevoerd worden om de 
kwaliteit van het netwerk te borgen. 

•	 Beleidszaken stuurgroep: de IVH netwerken 
hebben in de meeste regio’s  een stuurgroep 
waarin de bestuurders van de deelnemende orga-
nisaties beleidszaken afhandelen. De coördinator 
vervult de functie van beleidsmedewerker voor 
deze stuurgroep. 

•	 Onderhouden netwerkcontacten: nodig voor het 
borgen van expertise op het gebied van ontwik-
kelingsachterstanden bij jonge kinderen en het 
uitwisselen van informatie en overdracht van 
sociale kaarten (vroegsignalering, vroege diag-
nostiek, vroege interventie etc.). Daarmee wordt 
scholing voor professionals verzorgd. Op deze 
gebieden beschikt IVH over specifieke kennis.

•	 Administratieve werkzaamheden: schriftelijk 
rapporteren, opstellen van een ondersteunings-
plan (één gezin, één plan) en bijkomende admi-
nistratie voor het netwerk (o.a. convenanten, 
werkplan). 

Verbinding andere stelsels
Het borgen van IVH sluit aan bij de opdracht die 
gemeenten in de Jeugdwet krijgen om te zorgen voor 
een goede vroegsignalering. Het past bij het nieuwe 
jeugdbeleid waarin versterking van de positie van 
de ouders en integrale hulpverlening centraal staan. 
De structuur die hiervoor nodig is, bestaat voor een 
belangrijk deel al in de wijze waarop de netwerken 
Integrale Vroeghulp zijn georganiseerd.
Daarnaast liggen er ook verbindingen met andere 
bestuurlijke operaties. IVH kan bijvoorbeeld bij 
Passend Onderwijs een belangrijke rol spelen in de 
samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening en 
het opstellen van een onderwijszorgplan.

Meer weten?
De taskforce Integrale Vroeghulp stelt kennis en 
verdere professionalisering van IVH beschikbaar in 
een kenniscentrum. Deze kennis wordt gedeeld op 
het digitale platform www.integralevroeghulp.nl. 
Alle contactpersonen van de netwerken IVH zijn te 
vinden via de postcodezoeker op de website van IVH.

Wilt u meer weten over de coördinatie van de  
netwerken Integrale Vroeghulp, neem dan contact  
op met de MEE-organisatie in uw gemeente of regio, 
zie www.mee.nl 
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