
Overeenkomst Kinderopvang-Jeugdzorg 
Voor extra opvoedexpertise in de kinderopvang 

Aanleiding
Opgroeien, opvoeden en ontwikkelen gaat met vallen en opstaan. Bij ieder kind. Door tijdig en alert te reageren 
op gedrag van jonge kinderen, stimuleren we hen. We geven ruimte aan talenten en steun bij vragen. Moderne 
kinderopvang is betrokken bij deze ontwikkelingsstimulering van kinderen en werkt samen met ouders. Soms is 
een extra steuntje in de rug nodig voor een kind. Het liefst gewoon op het kinderdagverblijf, zodat kinderen zich 
veilig voelen in hun eigen omgeving. Jeugd & Opvoedhulp is beschikbaar om expertise aan te bieden op plaatsen 
waar kinderen en ouders zijn. Kinderen hebben - zo nodig - recht op één vloeiend zorgtraject, met inzet van alle 
beschikbare disciplines.

Al langer weten we, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat het effectiever is om kinderen op jonge 
leeftijd te stimuleren. Naarmate kinderen ouder worden neemt het rendement exponentieel af. Die kennis heeft 
in Nederland echter nog niet geleid tot een structurele samenwerkingspraktijk waarin opvoedexperts uit de  
kinderopvang en Jeugd & Opvoedhulp hun krachten bundelen. Om die reden koos Het Kinderopvangfonds er in 
2008 voor om Alert4you te starten. Een programma met als doel succesvolle samenwerkingsverbanden tussen 
kinderopvang en jeugdzorg zowel in de praktijk als in beleid te stimuleren.  

Reikwijdte Overeenkomst
Het stimuleren van structureel beleid op dit terrein vraagt om een actieve bijdrage van de betrokken branches. 
De branche Kinderopvang nodigt de branche Jeugdzorg uit om hierin samen op te trekken. Met deze overeen-
komst bevestigen ondergetekenden:
1.  De intentie om in 2011 nader te onderzoeken hoe samenwerking tussen beide -met als doel het versterken 

van de vroegstimulering in de kinderopvang - structureel verankerd kan worden. 
2.  De noodzaak om te onderzoeken hoe de inhoudelijke bundeling van kennis en expertise uit kinderopvang  

en jeugdzorg versterkt kan worden door samenwerking met partners in de lokale context. 
3.  De bereidheid om te onderzoeken hoe deze bundeling van taken in beleids- en financiële afspraken met het 

lokale veld verankerd kunnen worden. 
4.  De afspraak dat de branches in 2010 dit thema aan hun leden voorstellen als een activiteit van hun  

jaarprogramma 2011. 

Voor de kinderopvang om de expertise van de jeugdzorg beter te kunnen benutten.
Voor de jeugdzorg om eerder ingeschakeld te worden bij ontwikkelingsvragen.
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De overeenkomst voor structurele samenwerking is in samenspraak met de branche Kinderopvang en de branche Jeugdzorg ontwikkeld 
door Alert4you / Het Kinderopvangfonds


