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‘Slabbertje voor de kleine’



Universeel-progressief



Risico’s in opvoeding & ontwikkeling

• Kindgebonden risico’s:
– Lastig temperament, laag IQ. 
– Slechte gezondheid, laag geboortegewicht.

• Risico’s in de microsystemen: 
– Kille, niet-sensitieve opvoeding.
– Instabiele, conflictueuze gezinssituatie
– Gebrek aan monitoring en (cognitieve) stimulering.

• Risico’s in de meso- en exosystemen: 
– Slechte kwaliteit (voorschoolse) educatieve voorzieningen.
– Lage opleiding, problemen op het werk.
– Onveilige, vervuilde, a-sociale buurt

• Risico’s in het macrosysteem:
– Sociaal-economische politiek.
– Beleid en wetgeving.
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Effect van opeenstapeling van 
risico’s tussen 0 – 14 jaar
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• Stress hangt samen
met met belastende
opvoedingsvragen
en ontbrekende
sociale steun.

• Hoe meer risico’s, 
hoe sterker het 
effect.
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Sterk effect! 



Beschermende factoren

• Kindgebonden:
– Makkelijk temperament, veerkracht

– Goed leervermogen

• Gezins- en opvoedergebonden:
– Warme gezinsrelaties, sensitieve opvoeding, positieve emoties

– Onderlinge steun in goede partner-relatie, goed sociaal netwerk

– Veilige buurt, goede huisvesting

– Culturele en economische hulpbronnen, stabiel inkomen

• Beleidsniveau:
– Goed functionerende (preventieve) jeugdzorg.

– Kwalitatief-hoogwaardige opvang- en onderwijsvoorzieningen

– Maatschappelijk werk, schuldsanering, werkbemiddeling

– Respect voor eigen taal en cultuur.
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Belangrijk werkingsmechanisme: 
stress bij de ouders

• Risicofactoren zijn ‘stressors’.

• Als risico’s zich opstapelen èn mogelijkheden 
voor coping zijn uitgeput, ontstaat chronische 
stress bij de opvoeders:

– Verschuiving van empathische doelen naar 
egoïstische doelen, vermindering van emotionele 
beschikbaarheid en monitoring.

– Kille, hardvochtige, disciplinerende opvoeding.
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Opvoedingsstress en 
belastende opvoedingszorgen
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Burdening questions

Need fo support



Het idee achter ‘opvoedings- of 
gezinsondersteuning’ 

• Laag-drempelige – preventieve – steun op 
maat en op tijd: informatie, advies, praktische 
hulp, emotionele steun (‘schouderklopje’), 
professionele hulpverlening.

• Meervoudige risico’s interventies op 
verschillende gebieden en niveaus.

• Niet eenmalig, maar waar nodig continu.
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… naar de ‘Opvoedingswinkel’?
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Waarom werkt de Opvoedingswinkel 
niet zoals bedoeld?

• Fancy locatie in het stadscentrum, maar 
bewoners van achterstandswijken kwamen er 
niet makkelijk.

• Ouders moeten een ‘opvoedingsvraag’ hebben, 
d.w.z. problemen die ze ervaren interpreteren en 
articuleren in het jargon van de pedagogische 
professional.

• Laagdrempelig → actief out-reachend werken, 
voorzieningen in de buurten, aangehaakt aan 
voorzieningen waar ouders al komen.



Buurt- / wijkteams

• Verschillende vormen van 
hulp bij elkaar, in één
team en in de wijk.

• Vraaggestuurd, alleen in 
de zwaarste gevallen op 
indicatie → Veilig Thuis.

• Nadelen?
– Onvoldoende bereik onder

gezinnen met de meeste risico’s.
– Grijs gebied tussen wat de 

‘aanbodgestuurde’ JGZ nog kan
doen en wat de ‘vraaggestuurde’ 
BTs kunnen doen.



Huisbezoek, zelfhulpgroepen, 
opvoedingsondersteuning, hulp

• Huisbezoek aan moeders die hun eerste kind 
verwachten, met als doel informatie over 
opvoeding en ontwikkeling te verschaffen, is 
een effectief middel om kinderverwaarlozing en 
mishandeling terug te dringen.

• Ook vormen van informele sociale steun, 
praktische hulp bij overbelasting, en 
opvoedingsondersteuning hebben dit effect. 
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Olds e.a. (2006): Effecten van 
huisbezoek door wijkverpleegkundigen

• Gemiddeld 9 bezoeken tijdens de zwangerschap
en 25 in de eerste twee levensjaren van het 
kind.
– Voorlichting over gezondheidsgedrag.
– Versterken van het sociale netwerk.
– Contact met andere vormen van ondersteuning.

• Verschillende effecten:
– Minder vroeggeboorten.
– Sensitiever opvoedingsgedrag.
– Thuisomgeving veiliger en stimulerender.
– Minder kindermishandeling.
– Minder gedragsproblemen op school.

• Opbrengsten bij de allerarmsten: 4x de kosten.



Universeel of doelgroepgericht?

• Universeel: alle kinderen en gezinnen worden in 
principe bereikt.
– Voordelen: algemene preventie ook bij onbekende

risico’s of bij risico’s die in principe alle kinderen
kunnen treffen.

– Nadelen: kostbaar!

• Doelgroepspecifiek: alleen kinderen en gezinnen
met bepaalde risicofactoren.
– Voordelen: kosten-efficiënt, egaliserend.

– Nadelen: stigmatiserend, minder efficiënt als
doelgroepcriterium onprecies is.



v/h Centra voor Jeugd en Gezin

• Geïntegreerd aanbod, 
multidisciplinaire teams.

• Eén locatie in de buurt.
• Universele preventie en

een medisch model naast
pedagogisch en
maatschappelijk werk.

• Spin in het web, regisseur.
• Extra aanbod bij gebleken

behoefte.
• Professionele dialoog. 



Engagement

• “Er zijn een aantal plekken in Overvecht waar je 
verdrietig van wordt. Een flat, 19e verdieping, en 
je moet nog een trapje hoger en daar zit een 
alleenstaande moeder met kinderen in de leeftijd 
18, 8 en 0. Ondertussen zijn er drie vaders 
vertrokken. Ze zit er met de bijstandsuitkering en 
hoe krijg je de kinderwagen naar beneden? Ik 
vind het niet mooi dat deze situaties bestaan, 
maar ik vind het mooi dat wij een poging kunnen 
wagen dat de kinderen er geen last van zullen 
hebben.”



CJG: universeel-progressief

• Universele preventieve zorg, maar alleen voor die 
(medische) risico’s die alle kinderen kunnen
treffen.
– Vaccinaties, screening van medische of psychologische

ontwikkelingsproblemen.

• Bij extra behoeften stapsgewijs (progressief) meer
zorg en meer intensieve zorg bieden, o.a.:
– Huisbezoek, extra consultaties. 
– Ouder-baby groepen.
– Verwijzing naar intensieve hulpverlening.

• Blijven volgen van risico-kinderen / risico-gezinnen
(digitaal systeem).



‘Breinbouwers’



Out-reachend: bereik bijna 100%

• “We krijgen gewoon via de GBA de geboortes 
door. In eerste instantie gaan mijn collega’s die 
een gehoorscreening doen het hielprikje geven. 
Die leggen het eerste contact, laten een 
groeiboekje achter en vertellen dat 
jeugdverpleegkundigen gaan bellen om een 
afspraak te maken als de baby ongeveer 2 weken 
oud is. En dan gaan we op huisbezoek.”

• “Als mensen hier komen wonen vanuit het 
buitenland, dan krijgen we dat ook door via de 
gemeente en dan sturen we brieven. (…) Dan 
gaan we op huisbezoek en bellen we gewoon 
aan.”



Universeel, niet stigmatiserend

• “Het consultatiebureau is natuurlijk van oudsher 
een heel ingeburgerd instituut bijna in de 
Nederlandse samenleving. Er is van alles over 
integratie in Nederlands maar waar we wel heel 
goed in geslaagd zijn is om duidelijk te maken 
voor alle mensen die naar Nederland komen 
wonen het consultatiebureau er is en dat je daar 
terecht kunt. En dat we eigenlijk niet heel veel 
moeite hoeven te doen om mensen binnen de 
deur te krijgen en hier ook te houden.”



Het preventie-dilemma

• “(…) Als jij je constant zorgen maakt of je wel 
genoeg geld hebt voor eten, of hoe je je kinderen 
nog een beetje aan kunt kleden of je de huur 
kunt betalen, ga jij je dan nog zorgen maken over 
hoe het kind zich later gaat gedragen? Die 
mensen denken alleen maar: ‘ik wil nu rust, ik wil 
dat mijn kind stopt met huilen. Dus ik stop er een 
speen in, een fles of haal het kind uit bed.’ Als jij je 
dat realiseert als professional….. Maar dus kijk 
naar waar de moeder het meest behoefte aan 
heeft, laten we ons daarop insteken. Dan laten
we de rest even liggen.”



Aanbod- of vraaggestuurd?

• “In de buurtteams denkt het grote gros niet aan 
preventie denkt. Als je denkt aan jonge kinderen 
van nul tot vier in Overvecht, dan is er van alles 
aan de hand van psychiatrie, verslaving, armoede: 
de hele ellende. Ondertussen zit daar een klein 
kind op de bank en daar hebben de ouders geen 
last van. De ouders zullen nooit zeggen: we 
maken ons zorgen over  de ontwikkeling of 
opvoeding van het kind. Terwijl wij weten dat het 
kind behoefte heeft aan alle opvoedingsdingen, 
dan is dat eeuwig zonde. Het buurtteam zal dit 
nog niet bespreekbaar maken met de ouders.”



Risico van vraagsturing

• “(…) Het wordt wel heel ingewikkeld als ouders 
echt niets willen. Vind je het oke als het 
buurtteam een keer langs komt? En dan komt het 
buurtteam langs en dan zeggen ouders dat ze 
geen probleem inzien of geen hulp nodig hebben. 
Dan moet je een afweging maken: zijn de 
problemen zo groot dat we moeten optreden, of 
is dit even wat het is. (…) Daarom is de JGZ zo 
handig omdat zij alle kinderen zien. Dat is bij ons 
anders, wij zien alleen de mensen die dat willen, 
die een vraag hebben of hulp nodig hebben bij 
het formuleren van de vraag.



Case-management vs. preventie

• JGZ: “In allerlei wijken zijn er casuïstiek-
besprekingen. Maar daar win je ook de oorlog 
niet mee. We zijn nu samen met de buurtteams 
aan het uitzoeken om te kijken of we daar met 
wat hulp nog een slag in kunnen maken. (…) Wij 
willen graag, met de BTs, ervoor zorgen dat we 
deze zorg steviger en pro-actiever optrekken.”

• BT: “Ik denk dat we vanuit buurtteam daar minder 
mee bezig zijn. (…) Maar het is niet onze primaire 
taak om er iets mee te doen.”



Modellen

• ‘Sociaal werk’ (agogisch, sociaal-pedagogisch).

• ‘Medisch, vaccinatie’.

• ‘Bredeschool’.





De Sloep in Gent Consultatiebureau en 
Prenataal steunpunt

Het Consultatiebureau 
Kind & Gezin voorziet in 
preventieve opvolging 

rond gezondheid, 
opvoeding en ontwikkeling 
voor kinderen tussen 0 en 

3 jaar

Het prenataal steunpunt 
biedt gezondheidsadvies, 

psychologische & 
praktische ondersteuning 
in de zwangerschap i.s.m. 

Kind en Gezin



Aanbevelingen

• Creëer een sterke lijn JGZ en (voorschoolse) educatie –
beide zijn universele systemen met de mogelijkheid
‘progressief’ – in stappen – meer ondersteuning te 
bieden als dat nodig is.

• Versterk de preventieve, signalerende en
kindvolgende functie van de JGZ, vooral voor de 
periode -0 t/m 4 jaar, maar b.v.k. ook daarna.

• Combineer op één (JGZ) locatie in de wijk een breed 
aanbod van gezondheidszorg, sociaal-maatschappelijk
werk, opvoedingsondersteuning, cultureel werk
(bibliotheek).

• Faciliteer - ‘progressief’ - meer tijd voor consulten, 
huisbezoek, laag-drempelige sociale activiteiten (zoals
moeder-baby groepen).


