
Er is een vraag Er is spanning 

Opvoedingsvragen en 
vragen rondom ontwikkeling 

van het kind. 

Opvoedingsvragen en 
vragen rondom de 

ontwikkeling van het kind. 

Ouders voelen zich 
competent, zijn betrokken 

en delen bijv. gesignaleerde 
zorgen vanuit school. 

Meervoudig, ouder twijfelt 
aan eigen vaardigheden en 

competenties. 

Er is voldoende steun vanuit 
Regelmatig problemen thuis, 

het netwerk. 
op kinderopvang of in de 

buurt. 

Voldoende probleembesef, 
inzicht en motivatie. 

Ondersteuning vanuit het 
netwerk komt soms tekort. 

Thuissituatie is stabiel. Licht tot matige 
problematiek en soms 
onbalans (draagkracht- 

draaglast). 

En nu? 

 

Stroomschema Kinderopvang → Jeugdhulp 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ouder is in staat om 
zelf hulp te vragen 

Ouder heeft moeite 
een hulpvraag te 

formuleren 

Er is verschil van 
inzicht met de ouder 

over wat nodig is 

 
 
 

 
Verwijs de ouder naar het CJG voor 

cursusaanbod, tips en adviezen. 
www.cjgalkmaar.nl 

 

Verwijs de ouder naar het opvoedspreekuur 
van het CJG of naar de 

jeugdverpleegkundige verbonden aan de 
opvang. 

 

Geef de ouder het nummer van het 
Aanmeld- en adviespunt van de Jeugd- en 
Gezinscoaches voor een aanmelding voor 

begeleiding en ondersteuning van een 
Jeugd- en Gezinscoach. Nummer 14072, 

aanmeld- en adviesteam Jeugd 
 

Verwijs naar Integrale Vroeghulp (eventueel 
in overleg met de jeugd- en gezinscoach) bij 

vragen over ontwikkeling op meerdere 
gebieden (www.integralevroeghulp.nl). Een 
jeugd- en gezinscoach gaat dan observeren. 

 
Overleg eerst met pedagogisch coach 
intern. Neem waar nodig contact op met 
de contactpersoon Jeugd- en Gezinscoach 
en/of de jeugdverpleegkundige voor 
overleg. 

 

Met toestemming van de ouder(s); 
Organiseer een kindbespreking op de 

opvang en nodig de Jeugd- en Gezinscoach 
uit, of organiseer een gesprek met ouders. 

Ga na of er al hulpverlening aanwezig is in 
het gezin. 

 
Investeer in het contact met 

ouders of organiseer een 
gesprek. 

Vraag zonodig een Jeugd- en 
Gezinscoach om advies: op 

anonieme basis of met 
toestemming van ouders. 

Eventueel kan de 
jeugdverpleegkundige iets 

betekenen in het contact met 
ouders. 

Maak ook de afweging voor 
melding in de Verwijsindex, zie 

www.vroegsamenwerken.nl 

 
 

Organiseer een gesprek met ouders ZOZ 

Wat is er aan de hand? (matrix hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen) 

Er is nood Er is crisis 

Opvoedings- en 
opgroeiproblemen zijn 
complex en hardnekkig. 

Opvoedings- en 
opgroeiproblemen worden 
acuut en escaleren in snel 

tempo. 

Ouder voelt zich machteloos 
en incompetent. 

Het gevoel van 
competenties is bij ouders 

(tijdelijk) verdwenen. 
Steun is onvoldoende of is niet 

aanwezig. Acute probleemsituatie met 
het kind. Gezinscrisis. 

Er is een aaneenschakeling van 
problemen thuis, op de 

kinderopvang en of in de 
buurt. 

Draagkracht-draaglast 
acuut ernstig verstoord en 

in disbalans. 

Gezinsfactoren zijn 
problematisch 

 

Verhouding 
draagkrachtdraaglast ernstig 

verstoord 

Neem direct contact op 

met 14072, aanmeld- en 

adviesteam Jeugd, buiten 

kantooruren: Crisisdienst 

Jeugd: 088-7778887 

http://www.cjgalkmaar.nl/
http://www.vroegsamenwerken.nl/


 
 
 

 
 
 

Zijn ouders aanwezig? 
 
 
 

 

Ja Nee 
 
 
 
 

 
 

In het gesprek worden zowel de sterke als 
zorgelijke punten genoemd (open en transparant). 

Er is ruimte om dit te analyseren en er wordt 
gesproken over wat er moet gebeuren om de 

zorgen te verminderen/weg te nemen. 

De Jeugd- en Gezinscoach kan voor advies 
aanwezig zijn of neemt direct een aanmelding aan. 

De opvang kan in overleg gaan met de Jeugd- en 
Gezinscoach over de situatie en/of de meldcode 

hierbij gebruiken. Hieruit komt naar voren of 
contact met veilig thuis noodzakelijk is. 

De opvang zal eerst, voordat zij een melding gaan 
doen bij Veilig Thuis, de ouder moeten 

informeren over de zorgen die zij hebben en de 
stappen die zij gaan ondernemen. Voorkeur gaat 
uit naar een gesprek, waarbij er voor de ouder(s) 
een laatste mogelijkheid is om aan te melden bij 
jeugd- en Gezinscoaches. Indien ouders dit niet 
willen, neemt de opvang contact op met Veilig 

Thuis, tel: 0800-2000. Zie ook de meldcode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Leg ouders van te voren uit waarom het gesprek gaat plaatsvinden. Wat is het doel en wie zitten er 

bij? Nodig eventueel de betrokken hulpverlener uit. 

Geef zo nodig informatie over de Jeugd- en Gezinscoach door middel van een folder.  

 
 

Voorliggend 

• Stimuleer steun en hulp vanuit het eigen netwerk van ouders: eventueel kan ‘Eigen Plan’ 

ingezet worden om ouders hierbij te ondersteunen. 

• Toeleiding naar het aanbod van het CJG 

Hulp in de thuissituatie 

• Door een Jeugd- en Gezinscoach 

• Een IVH-traject 

• Door een specialist 

Hulp op de groep 

• Door individuele specialistische ondersteuning voor het kind 

Een gesprek met ouders 

Mogelijke hulp 

https://www.cjgalkmaar.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-JG-coach.pdf

