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Disclaimer 

KVBO (Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders) is inmiddels een veelgebruikte afkorting. In 

deze rapportage kiezen we er voor om de afkorting KOVB te gebruiken: Kinderen van Ouders met 

een Verstandelijke Beperking. De ouders zijn immers meer dan hun verstandelijke beperking. 

Het gesprek in de Denktank KVBO over de toekomstige naamgeving van deze doelgroep (KOVB, 

KVBO of anders) is echter nog niet afgerond. Daarbij komt dat het ook gevolgen heeft voor de 

bestaande producten die inmiddels in omloop zijn en de naamgeving van de Denktank KVBO 

(tijdens projectperiode Expertteam KVBO) en Werkgroep KVBO. De keuze voor de afkorting KOVB 

geldt vooralsnog alleen voor deze rapportage.  
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1. Inleiding 
Het Trimbos-instituut heeft in de tweede helft van 2021 in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het project Bundeling kennis rondom Kinderen van ouders 

met een verstandelijke beperking (KOVB) uitgevoerd. Het projectteam van het Trimbos-instituut 

heeft in nauw overleg met de Denktank KVBO dit project uitgevoerd. In de Denktank KVBO hebben 

afgevaardigden zitting vanuit: 

- Belangenvereniging Sien/Werkgroep KVBO 

- Cordaan (zorgaanbieder)/ Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk 

Seksualiteit (voor mensen met een beperking) 

- Landelijk Kenniscentrum LVB 

- Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 

- Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)  

- Trimbos-instituut (Ti)  

- Vilans  

- William Schrikker (zorgaanbieder), expertisecentrum 

De Denktank KVBO fungeerde in dit project als Expertteam KVBO en in een zevental bijeenkomsten 

hebben de afgevaardigden hun expertise ingebracht. Afgevaardigden uit de Werkgroep KVBO 

hebben het projectteam geholpen bij de dataverzameling en de uitvoering van het project.  

 

De opbrengst van dit project is een vijftal producten: 

1- Een overzicht van de beschikbare kennis (ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke 

kennis) en het ondersteuningsaanbod met betrekking tot KOVB dat online beschikbaar gesteld 

kan worden. 

2- Een lijst van criteria op basis waarvan het Expertteam KVBO een advies geeft aan de 

opdrachtgever over waar de gebundelde kennis geplaatst en geactualiseerd kan worden. Dit 

wordt globaal uitgewerkt naar diverse doelgroepen en aansluitende vormen van kennisdeling. 

Daarnaast zullen we aandacht hebben voor de verspreidingsstrategie om de kennis duurzaam 

te borgen. Dit is de basis voor succesvolle implementatie. 

3- Een overzicht van informatie waaraan behoefte is bij de KOVB-doelgroep en de gewenste 

vindplaats(en) van deze informatie. 

4- Een overzicht van activiteiten ten behoeve van professionals die werken met de gezinnen met 

een kwetsbaarheid (één of beide ouders hebben een verstandelijke beperking). Activiteiten die 

de signalering van de behoeften van KOVB verbeteren en handelingsperspectieven bieden. 

Daarnaast zullen we aandacht besteden aan wat nodig is om vaardigheden van professionals te 

ontwikkelen en onderhouden en om deze kennis te verspreiden. 

5- Een overzicht van activiteiten die op gemeentelijk niveau uitgevoerd kunnen worden om 

richting te blijven geven aan integrale (informele) ondersteuning van KOVB en de gezinnen. 

Voor de ontwikkeling van elk van deze producten zijn uiteenlopende activiteiten ontplooid. In deze 

rapportage treft u de uitwerking aan van Product 5.  
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2. Achtergrondinformatie 
Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid, waaronder kinderen met 

een ouder met een verstandelijk beperking, worden lang niet altijd ‘gezien’. Volwassen KOVB geven 

aan dat ook wanneer er hulpverlening in het gezin was, zij niet voldoende opgemerkt werden, laat 

staan dat er ondersteuning voor hen was. Veel volwassen KOVB geven aan psychische problemen 

te ondervinden die terug te voeren zijn op hun jeugd (bronnen: zie product 3 en Ik ben er ook nog). 

Van belang is dat de situatie voor deze en toekomstige generaties beter wordt.  

 

2.1 Taak van de gemeente 
De gemeente heeft in het kader van de jeugdwet een taak in het ondersteunen van deze doelgroep. 

Op de pagina van Loket Gezond Leven (RIVM) is dat helder beschreven: 

 

KOVB en hun ouders hebben naar verwachting veel baat bij al de bovengenoemde preventieve 

activiteiten die op gemeentelijk niveau georganiseerd moeten worden. In deze rapportage richten 

we ons met name op de activiteiten die specifiek gericht zijn op KOVB en/of waar KOVB baat bij 

kunnen hebben. Natuurlijk kan de situatie van KOVB verbeteren, wanneer ouders van jongs af aan 

op zijn minst bekend zijn bij de hulpverlening en bijvoorbeeld gewerkt wordt aan het bevorderen 

van de opvoedvaardigheden van de ouders. Hiermee zijn KOVB echter nog niet altijd voldoende in 

het vizier. Wat het kind nodig heeft of hoe het met het kind gaat, kán buiten beeld blijven. 

 

Gemeenten kunnen de bovengenoemde speerpunten samen met het veld vormgeven door één of 

meerdere ‘organisatienetwerken’ (zie Hoofdstuk 4) te creëren rond kinderen die opgroeien in 

gezinnen met een kwetsbaarheid. KOVB vallen vanzelfsprekend onder deze doelgroep.  

De Jeugdwet is gericht op het voorkomen van en hulp bij opgroei- en 

opvoedproblemen en psychische problemen en uitvoering van kinderbescherming 

en jeugdreclassering. Deze wet regelt de organisatie van de jeugdhulp. Volgens 

deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. 

 

Een belangrijk doel van de Jeugdwet is het voorkomen van problemen en 

vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo (zwaardere) vormen van jeugdhulp te 

voorkomen. Het gemeentelijk beleid heeft betrekking op jeugdigen (en eventueel 

hun ouders) met een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand of uitval, maar 

voor wie zwaardere zorg niet nodig is of voorkomen kan worden. 

 

Het gemeentelijk beleid moet als het gaat om preventie gericht zijn op: 

1. het voorkomen van, het vroegsignaleren van en vroeginterveniëren bij een 

risico op opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 

stoornissen 

2. het versterken van het opvoedkundige klimaat 

3. het bevorderen van opvoedvaardigheden van ouders 

4. het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en 

het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de 

personen die tot hun sociale omgeving behoren 

5. het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie 

6. integrale hulp aan jeugdige en ouders bij multiproblematiek 

7. het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen. 

https://voordejeugd.nl/nieuws/ik-ben-er-ook-nog-publicatie-met-verhalen-van-kinderen-met-verstandelijk-beperkte-ouders/
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/preventie-vijf-stelsel-wetten/preventie-de-jeugdwet
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2.2 Behoeften van KOVB 
In het najaar van 2021 is er door middel van online vragenlijsten en (groeps)interviews een uitvraag 

gedaan onder kinderen (≥16 jaar) van ouders met een verstandelijke beperking. Uit deze uitvraag 

kwamen verschillende behoeften van KOVB naar voren. Deze behoeften doen een appel op het 

sociale én het professionele netwerk, ofwel: ‘Wat moet ‘de omgeving’ doen om er voor te zorgen 

dat KOVB gezond en veilig kunnen opgroeien.’ Het sociale netwerk en professionals kunnen 

interveniëren om het opvoedklimaat binnen deze gezinnen met een kwetsbaarheid te verbeteren. 

Maar minstens zo belangrijk lijkt het om expliciet aandacht te besteden aan de behoeften van 

KOVB: 

Behoefte aan opgemerkt worden 

KOVB hebben er behoefte aan dat ze ‘gezien’ worden. Het begint bij het opmerken van gezinnen 

met een kwetsbaarheid, in dit kader; gezinnen waarvan één of beide ouders een (lichte) 

verstandelijke beperking hebben. Professionals hebben kennis en vaardigheden nodig om allereerst 

de (mogelijke) verstandelijke beperking van de ouder(s) te signaleren. Het gaat al dan niet separaat 

daarvan, óók om het opmerken van het kind binnen deze gezinssituatie maar ook daar buiten 

(bijvoorbeeld op school). 

Behoefte aan informatie en aandacht 

Professionals die toegang hebben tot het gezin zouden het kind moeten informeren over de 

beperkingen van de ouder(s) zodat zij begrijpen waarom hun gezinssituatie ‘anders’ is. Volwassen 

KOVB vertelden dat ze graag op jongere leeftijd tot het inzicht waren gekomen dat de 

verstandelijke beperking van hun ouder(s) hun gevoelens en hun leven als normaal begaafd kind, 

(negatief) beïnvloedde. Deze informatie kan ervoor zorgen dat KOVB ontschuldigd en ontlast 

worden. Wanneer de naaste omgeving van het gezin er niet voor kan zorgen dat het kind te grote 

verantwoordelijkheden heeft in het huishouden, dan is het aan professionals om in te grijpen. 

KOVB hebben behoefte aan een professional die er speciaal voor hun is en langdurig een 

verbintenis aan kan gaan met het kind. 

Behoefte aan ondersteuning 

KOVB hebben behoefte aan ondersteuning die in andere gezinnen vanzelfsprekend door de ouders 

geboden wordt: ondersteuning bij de lichamelijke verzorging, ‘dagelijkse’ aandacht voor wat een 

kind mee maakt, ondersteuning bij de emotionele ontwikkeling (identiteitsontwikkeling) en 

ondersteuning bij algemene en cognitieve ontwikkeling (huiswerk, praktische zaken regelen). 

 

Behoefte aan informatiemateriaal 

KOVB hebben behoefte aan informatiemateriaal dat het kind/de jongere informeert over de 

thuissituatie en laat zien dat ze daarin niet alleen staan. Belangrijk is dat dit materiaal passend is bij 

de leeftijd van het kind of de jongere.  

 

Behoefte aan lotgenotencontact 

Zowel op jonge leeftijd als in de volwassenheid hebben KOVB hebben behoefte aan 

lotgenotencontact. 
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3. Werkwijze 
Dit product is tot stand gekomen op basis van informatie die het projectteam verzameld heeft 

tijdens: 

• de bijeenkomsten van de Denktank KVBO (nu het Expertteam KVBO),  

• de uitvraag van KOVB en de professionals (zie Product 3 en Product 4) het gaat hier met 

name om de genoemde drempels (belemmerende factoren) op organisatorisch niveau 

(opgenomen in de bijlagen van deze twee producten), 

• de desktopresearch (zie Product 1), 

• korte verkenningen van websites als www.kennisnetgeboortezorg.nl (CPZ): Zorgpad 

Groningen, 

• het gesprek dat gevoerd is met de projectleider van het Prenataal huisbezoek (NCJ), 

• gesprekken met medewerkers van MEE Zuid Limburg en In de buurt 033; organisaties die 

een aanbod hebben voor KOVB, 

• de uitvoering van projecten in de voorbije jaren zoals het Buitenshuisproject en de 

projecten die opgestart zijn om de situatie van kinderen te verbeteren die opgroeien bij 

ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (KOPP/KOV). 

Dit is grotendeels kennis die in de loop der tijd opgedaan is. Anders dan de uitvraag onder KOVB en 

professionals (Producten 3 en 4) is deze rapportage niet gebaseerd op een structurele 

dataverzameling in de zin van vragenlijstonderzoek en dergelijke. 

 

De ideeën over de wijze waarop de aandacht voor KOVB gegenereerd kan worden, namelijk via de 

ontwikkeling van één of meerdere organisatienetwerken, zijn gebaseerd op het boek van Patrick 

Kenis en Bart Cambré: Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst (2019). Zie 

hiervoor het volgende hoofdstuk. 

  

http://www.kennisnetgeboortezorg.nl/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/handreiking-kwetsbare-zwangeren-consortium-nn/?keyword=zorgpad
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/handreiking-kwetsbare-zwangeren-consortium-nn/?keyword=zorgpad
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/aan-tafel-met-elle-struijf-in-gesprek-over-de-handreiking-prenataal-huisbezoek-door-de-jeugdgezondheidszorg
https://indebuurt033.nl/
https://buitenshuisproject.nl/
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4. Organisatie ondersteuning KOVB binnen gemeenten 

4.1 Organisatienetwerken 
Gemeenten staan voor een complexe taak wanneer ze beleid moeten ontwikkelen om kinderen, 

die opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid, gezond en veilig te laten opgroeien. In het 

navolgende wordt expliciet gesproken over de organisatie van de ‘zorg’ rond deze kinderen. Het 

gaat in principe niet om het creëren van nieuw aanbod maar om het versterken van de 

samenwerking tussen partijen die in aanraking komen met kinderen die opgroeien in de gezinnen 

met een kwetsbaarheid. In deze rapportage ligt de focus op KOVB om daarmee bijvoorbeeld 

eenzaamheidsproblematiek op jongere leeftijd en psychische problemen op latere leeftijd zoveel 

mogelijk te voorkomen. De beschreven organisatievorm is echter van toepassing op de bredere 

doelgroep waar KOVB ook deel van uit maken. 

Om inzicht te geven in de mogelijke oplossingsrichtingen wordt hier de term 

‘Organisatienetwerken’1 geïntroduceerd: een organisatievorm die Patrick Kenis en Bart Cambré als 

‘De organisatievorm van de toekomst’ (zie kader). omschrijven 

 

Een organisatienetwerk is een noodzakelijk voorwaarde voor het vinden van effectieve 

oplossingen voor problemen die complex zijn en daarom niet door een organisatie alleen 

gerealiseerd kunnen worden. De deelnemers engageren zich in de kern van hun activiteiten. 

Een organisatie netwerk maakt oplossingen mogelijk die er anders niet zouden komen. 

Bij organisatienetwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een gedeelde 

doelstelling. Het resultaat wordt gecreëerd door het netwerk als geheel. Relaties, 

verbondenheid, samenwerking, vertrouwen en collectieve actie zijn sleutelbegrippen. 

Een goed functionerend organisatienetwerk is in staat om meer en beter gedifferentieerde 

bronnen aan te boren waarbij het niet alleen gaat over traditionele zorgvoorzieningen of 

hulpverleners maar bijvoorbeeld ook over overheden, onderwijs, verenigingen, familieleden, 

buren en vrijwilligers.  

Twee dimensies zijn sterk bepalend zijn voor het succes van het organisatienetwerk: 

• Differentiatie dat wil zeggen de taakverdeling tussen de organisaties 

• Integratie ofwel het op elkaar afstemmen van de noodzakelijke inspanningen  

van de deelnemende organisaties. 

DIFFERENTIATIE
DIVERSITEIT

INTEGRATIE
VERBINDEN

Innovatie
Maatwerk

Complexe uitdagingen

 

 
1 Kenis, P., & Cambré, B. (2019). Organisatienetwerken. De organisatievorm van de toekomst. Pelckmans Pro, Kalmthout. 
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Het organiseren van de zorg rondom kinderen uit gezinnen met een kwetsbaarheid is complex. Dit 

komt onder andere doordat de kinderen nog niet altijd in beeld zijn, het vaak gezinnen betreft met 

multiproblematiek en omdat de ouders vaak ‘bang’ zijn voor maatregelen vanuit de 

jeugdbescherming; ze blijven daarom liever ‘onder de radar’. Vele partijen zijn betrokken maar er is 

doorgaans geen sprake van integrale samenwerking of een integraal hulpaanbod. Ook de 

afstemming tussen het informele netwerk en het professionele netwerk vindt niet structureel 

plaats. 

Door met verschillende partijen een organisatienetwerk te vormen rond de doelgroep kan een 

aantal zaken onderling geregeld worden, bijvoorbeeld: 

- Wanneer één partij signaleert dat een kind mogelijk opgroeit bij een ouder met een 

verstandelijke beperking, kan onderling besproken worden wie gaat handelen: wie doet 

wat.  

- De diversiteit wat betreft de betrokken partijen, levert ook diversiteit in de 

handelingsperspectieven op en wellicht kan door integratie van ondersteuningsaanbod 

vanuit verschillende partijen nieuw aanbod op maat gecreëerd worden. 

- Verschillende partijen kunnen vanuit verschillende invalshoeken hun kennis met betrekking 

tot specifieke casussen bijeenbrengen: integratie van kennis. 

- De partijen kunnen gezamenlijk een ‘zorgpad’ ontwikkelen: samenwerkingsafspraken, hoe 

naar elkaar doorverwijzen, wie handelt wanneer en dergelijke. 

- De partijen kunnen gezamenlijk onderzoeken waar lacunes in de zorg zijn. 

Feitelijk zijn er in veel gemeenten al verschillende ‘organisatienetwerken’ actief, vergelijk 

bijvoorbeeld de coalities die gesmeed zijn in het kader van het programma ‘Kansrijke Start’ of 

lokale netwerken die werken aan blijvend herstel van de veiligheid binnen gezinnen waar Veilig 

Thuis geïntervenieerd heeft. Wanneer dergelijke samenwerkingsverbanden er al zijn hoeft er 

wellicht geen nieuw organisatienetwerk ‘opgetuigd’ te worden. Het volstaat dan wanneer het 

bestaande netwerk (ook) passend gemaakt wordt voor de (KOVB) doelgroep door bijvoorbeeld 

partijen die werken met de doelgroep, uit te nodigen om ook aan te sluiten. 

In het navolgende beschrijven we de organisatievorm en roepen de gemeenten op de regie te 

nemen bij het inrichten van één of meerdere organisatienetwerken rondom kinderen uit gezinnen 

met een kwetsbaarheid. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het initiëren, aansturen en 

faciliteren en doen er goed aan doen één of meerdere “Organisatienetwerken voor kinderen uit 

gezinnen met een kwetsbaarheid” in te richten ten behoeve van kinderen en jongeren die 

opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid en in dit geval KOVB. Bij een dergelijk 

organisatienetwerk zullen, afhankelijk van de leeftijd van het kind, telkens andere partijen 

betrokken zijn. In die zin kan het ook gezien worden als een ‘keten van naadloos in elkaar 

overgaande organisatienetwerken’. Essentieel is dat het kind voortdurend in beeld blijft, ook bij de 

overdracht tussen de organisatienetwerken. 

Of er meerdere organisatienetwerken per leeftijdsgroep of één organisatienetwerk met 

subafdelingen per leeftijdsgroep worden ingericht, is aan de gemeente en de 

samenwerkingspartners. Nagedacht moet worden hoe de netwerken met elkaar in verbinding 

staan. Duidelijk is dat een goede overdracht te allen tijde essentieel is. Wanneer één partij in 

meerdere organisatienetwerken deelneemt, kan via die weg ‘intern’ overgedragen worden. 

Wanneer dat niet het geval is, zal de overdracht expliciet georganiseerd moeten worden. 
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In de onderstaande figuur  is schematisch weergegeven hoe verschillende organisatienetwerken 

elkaar opvolgen, dan wel verschillende ‘subafdelingen per leeftijdsgroep gezamenlijk één 

organisatienetwerk vormen. 

 

                                          

                                          

                                                                                    
                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    
                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    
                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    
                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    
                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    
                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    
                                          

                                          

                                          

                                          

                                                                                    
                                          

                                          

 
Figuur 1: Meerdere organisatienetwerken of één organisatienetwerk met ‘subafdelingen’. 

 

4.2 Bepaling doel en beoogd resultaat organisatienetwerken  
Op gemeentelijk niveau is er naar verwachting voldoende generiek universeel hulpverlenings- en 

ondersteuningsaanbod beschikbaar voor kinderen en jongeren en hun ouders. Het gaat hier vooral 

om het KOVB-proof maken van het gemeentelijk aanbod. De organisatienetwerken kunnen hier een 

sturende rol in hebben. 

 

KOVB-proof 

Het start ermee dat professionals en gemeentelijke beleidsmakers zich (meer) 

bewust worden dat deze doelgroep bestaat. Daarnaast zal er deskundigheid 

aanwezig moeten zijn zodat KOVB ook ‘gezien worden’. Professionals die in contact 

komen met gezinnen met een kwetsbaarheid zouden altijd expliciet aandacht 

moeten besteden aan de kinderen. Ze kunnen er voor zorgdragen dat er voldoende 

ondersteuning is voor de kinderen, dan wel in het sociale netwerk dan wel in het 

professionele netwerk om het gezin heen. Het is bij deze doelgroep ook heel 

belangrijk dat ze gedurende hun jeugd gevolgd worden. Dit brengt bijvoorbeeld 

met zich mee dat professionals extra aandacht gaan besteden aan het sociale 

netwerk om het gezin heen en de ‘overdracht’ van een kind in de verschillende 

levensfases. Zoals bij de overgang van een kind naar het PO. De JGZ kan, via een 

warme overdracht in nabijheid van de ouders, de informatie over het kind en het 

gezin delen met het ondersteuningsteam van de school. 
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De partijen die deelnemen aan het organisatienetwerk, dienen dus gezamenlijk tot een 

doelbepaling te komen en vast te stellen wat het beoogde resultaat is. Omdat het gemeentelijk 

beleid zich in ieder geval moet richten op “het voorkomen van, het vroegsignaleren van en 

vroeginterveniëren bij een risico op opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 

stoornissen” (zie pagina 5), ligt het voor de hand dat hier de focus op ligt.  

 

Eerder zijn de behoeften van KOVB aan de orde geweest, namelijk de behoefte aan: - opgemerkt 

worden, - informatie en aandacht, - ondersteuning, - informatiemateriaal en - lotgenotencontact. 

De partijen kunnen deze ‘behoeften’ als leidraad gebruiken om te komen tot concrete acties. 

Voorbeelden van concrete acties zijn opgenomen in Bijlage 2. 

 

Bij veel KOVB die deelnamen aan het onderzoek (zie Product 3) kwam het eerste punt ‘de behoefte 

aan opgemerkt worden’ sterk naar voren. Dit is de eerste en mogelijk belangrijkste doelstelling die 

het organisatienetwerk voor KOVB kan vaststellen: aandacht voor KOVB genereren zodat deze 

groep meer in beeld komt en ondersteuning kan krijgen. Ouders met een (lichte) verstandelijke 

beperking zijn namelijk niet altijd in beeld bij de hulpverlening. Vaak is het sociale netwerk wel op 

de hoogte dat er ‘iets’ is maar een ‘diagnose’ is veelal dus niet gesteld. Het is daarom des te 

belangrijker dat professionals deze gezinnen met kwetsbaarheden signaleren en daarop handelen.  

Eerder is al opgemerkt dat het er voldoende aanbod is voor de monitoring van kinderen vanaf hun 

vroegste jeugd, bijvoorbeeld via de JGZ. De professionals die dat doen, hebben ook een taak in het 

signaleren van ouders met een kwetsbaarheid. Over het algemeen zal het ‘opmerken’ van KOVB tot 

een jaar of vier via de ouders gaan. De ouder komt met een kind bij een professional van 

bijvoorbeeld het consultatiebureau en de professional kan een vermoeden krijgen dat ze te maken 

heeft met een ouder met een verstandelijke beperking. Wanneer een organisatienetwerk tot stand 

is gebracht rond kinderen van ouders met een kwetsbaarheid, zal er makkelijker geacteerd kunnen 

worden. Dan weten professionals beter waar ze naartoe moeten. 

Vanaf de schoolgaande leeftijd kunnen bijvoorbeeld onderwijsprofessionals, signalen van KOVB zelf 

oppikken. Ook voor deze professionals is het belangrijk dat er een verbinding is met het 

organisatienetwerk voor deze doelgroep. In deze samenwerking kan er beter verwezen worden en 

mogelijk ook onderzocht worden wat de school zelf voor deze doelgroep kan betekenen. 

De KOVB waarvan de ouders wél bekend zijn bij de hulpverlening, zoals de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) en de Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ), zouden zeker ‘gezien’ 

moeten worden. Hiervoor is de ‘Kindcheck’ ontwikkeld. Doel van de Kindcheck is om meer kinderen 

in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld of verwaarloosd te worden. De Kindcheck is 

speciaal bedoeld voor professionals die werken met volwassen cliënten, zoals (huis)artsen, 

verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen. De Kindcheck houdt in 

dat professionals in hun contacten met volwassen cliënten nagaan of er kinderen in het gezin zijn 

en dat ze een inschatting maken of zij veilig zijn. Als het antwoordt nee of onbekend is, moeten 

deze professionals stappen ondernemen. In het organisatienetwerk kunnen partijen onderling 

afspraken maken over het uitvoeren van de Kindcheck en de opvolging daarvan.  

Het vergt intensieve samenwerking en afstemming tussen de meer specialistische zorg en 

organisaties als Veilig Thuis en het beschikbare ondersteuningsaanbod voor KOVB.  

Binnen het organisatienetwerk komt dergelijke afstemming tussen deze partijen naar verwachting 

eenvoudiger tot stand.  

 

https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/kindcheck-signaleren-van-kindermishandeling-op-basis-van-oudersignalen
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In Bijlage 1 is de Schematische weergave betrokkenen bij signalering en ondersteuning KOVB 

opgenomen. Conform paragraaf 4.3 is per leeftijdsgroep opgenomen welke partijen betrokken 

kunnen zijn bij de signalering van KOVB en hun gezinnen (linkerzijde schema) en vervolgens de 

partijen die ondersteuning kunnen bieden aan KOVB en hun gezinnen (rechterzijde schema).  

 

4.3 Samenstelling Organisatienetwerken kinderen uit gezinnen met een kwetsbaarheid 
Het start met het samenstellen van het organisatienetwerk. Hierbij kunnen gemeenten 

afgevaardigden van partijen aan tafel uitnodigen uit het bestaande ondersteunings- en 

hulpverleningsaanbod. Alle partijen conformeren zich aan het gezamenlijke doel (bijvoorbeeld het 

bevorderen van het welbevinden van KOVB) en het beoogde resultaat (bijvoorbeeld preventie 

psychische problemen bij KOVB). 

 

Feitelijk gaat het om bijvoorbeeld zorgprofessionals, onderwijsprofessionals en wanneer mogelijk 

afgevaardigden vanuit het informele netwerk, die op enig moment in het leven van een kind een rol 

spelen. Alleen die partijen nemen deel die daadwerkelijk een rol spelen in het leven van KOVB 

en/of het gezin. Kenis & Cambré verwoorden het als: “Elke partner moet iets aan de realisatie van 

de doelstelling bijdragen”. Ook moet gekeken worden of sommige partijen een intermediaire rol 

kunnen vervullen. In het organisatienetwerk kan bijvoorbeeld een professional van Veilig Thuis 

plaatsnemen. Deze professional kan ook zitting hebben aan een jeugdbeschermingstafel. In een 

dergelijk geval hoeft er niet nog een andere professional, die een vaste deelnemer is aan de 

jeugdbeschermingstafel, zitting te nemen in het organisatienetwerk. 

 

Binnen deze organisatienetwerken kunnen verschillende activiteiten plaats vinden: 

- KOVB kunnen door de verschillende partijen ingebracht worden (casusbespreking). 

- Rondom individuele KOVB kunnen handelingsperspectieven besproken worden. 

- Partijen kunnen informatie inbrengen, - ophalen, - uitwisselen en - doorspelen. 

- Partijen kunnen gezamenlijk nieuwe handelingsperspectieven en wellicht zorgpaden 

ontwikkelen. 

- Partijen kunnen gezamenlijk knelpunten en leemtes in de zorgverlening signaleren en 

oplossingsrichtingen formuleren. 

- De partijen kunnen samen met de gemeente invulling en richting gaan geven aan het 

gemeentelijk beleid voor deze doelgroep. 

 

In het navolgende worden suggesties gedaan voor partijen die per leeftijdsgroep van de 

kinderen/jongeren deel kunnen nemen aan het organisatienetwerk. Deze lijstjes zijn niet volledig; 

niet alle partijen die een rol kunnen spelen, worden genoemd. De samenstelling zal per gemeenten 

verschillen. Bij een organisatie netwerk zitten minimaal drie partijen aan tafel en het is altijd 

mogelijk om ‘nieuwe’ partijen na verloop van tijd uit te nodigen als blijkt dat bepaalde kennis of een 

specifieke invalshoek ontbreekt. 
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- 9 maanden tot 2 jaar 

Verschillende gemeentelijke voorzieningen volgen het kind en de ouder(s) vanaf het prille begin. 

Het kan starten met het prenatale huisbezoek (m.i.v. 1-7-2022) door de JGZ, de 

zwangerschapscursussen en voorlichtingsavonden door de kraamzorg of de hielprik door de JGZ. 

Tot 4 jaar bezoekt een kind met de ouder(s) regelmatig het consultatiebureau. Wanneer een kind 

naar de kinderopvang gaat, is het ook daar goed in beeld. Kinderen van ouders die specialistische 

zorg vanuit de VGZ of de GGZ ontvangen, zouden van jongs af aan in beeld moeten zijn. 

➢ In het organisatienetwerk kunnen professionals uit de geboortezorgketen uitgenodigd 

worden zoals bijvoorbeeld JGZ verpleegkundigen, huisartsen, verloskundigen en 

kraamzorgmedewerkers. Ook afgevaardigden van het lokaal team en de kinderopvang 

kunnen plaatsnemen. 

 

2 tot 4 jaar 

Kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar maken gebruik van voorzieningen als de kinderopvang, de 

peuterspeelzaal en de voorschool. De JGZ (consultatiebureau) ziet het kind en de ouder(s) in deze 

periode ook enkele keren. Mogelijk komen ouders bij een lokaal team of de specialistische zorg als 

de GGZ en de VGZ. Ook de meer informele ondersteuningsorganisaties als ‘Buurtgezinnen’ kunnen 

iets betekenen voor kinderen. 

➢ In het organisatienetwerk kunnen bijvoorbeeld professionals uit de JGZ, de voorschool, de 

kinderopvang, de peuterspeelzaal, het lokaal team, specialistische zorg en huisartsen 

uitgenodigd worden. Denk ook aan lokale informele zorg voorzieningen. 

 

4 tot 12 jaar 

In deze leeftijdsgroep worden kinderen vooral gezien door onderwijzend personeel, intern 

begeleiders van school en medewerkers van de buitenschoolse opvang (BSO). In de school zijn Zorg 

Advies Teams actief. Ook als het kind op de basisschool (PO) zit, is er nog contact met de 

jeugdgezondheidszorg (JGZ). Er zijn contactmomenten in groep 2 en groep 7. Gezinnen kunnen ook 

bekend zijn bij het lokaal team. 

➢ In het organisatienetwerk kunnen bijvoorbeeld onderwijsprofessionals, BSO-medewerkers 

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en professionals uit het lokaal team uitgenodigd 

worden. Denk ook aan lokale informele zorgvoorzieningen of sportclubs en dergelijke. 

 

12 tot 18 jaar 

Jongeren worden gezien door mentoren en het ondersteuningsteam op school. In het voortgezet 

onderwijs (VO) zijn er nog twee contactmomenten met de JGZ. Het jongerenwerk en organisaties 

voor vrijetijdsbesteding zien ook veel jongeren. Mogelijk komen jongeren bij een lokaal team, een 

jeugdhulporganisaties of de specialistische zorg als de GGZ. 

➢ In het organisatienetwerk kunnen bijvoorbeeld onderwijsprofessionals, huisartsen, 

jongerenwerkers en professionals uit het lokaal team, de GGZ of VGZ uitgenodigd worden.  

Denk ook aan informele organisaties als sportclubs of vrijetijdsorganisaties. 
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18 tot 25 jaar 

Jongvolwassenen worden gezien bij vervolgstudies. Binnen deze studies zijn ondersteuningsteams 

beschikbaar met orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Jongeren die al eerder jeugdhulp 

kregen, worden in principe overgedragen aan de volwassenenzorg. Eventueel is verlengde 

jeugdhulp beschikbaar. Ook komen jongeren mogelijk bij de GGZ, het lokaal team of de huisarts. 

➢ In het organisatienetwerk kunnen bijvoorbeeld ondersteuners of studiebegeleiders uit 

vervolgstudies, huisartsen, of professionals uit de GGZ of het lokaal team uitgenodigd 

worden. Denk wederom aan informele organisaties als sportclubs of vrijetijdsorganisaties. 
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5. Aanbevelingen 
In deze rapportage wordt beschreven welke activiteiten op gemeentelijk niveau uitgevoerd kunnen 

worden ten behoeve van kinderen die opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid en in het 

bijzonder kinderen van ouders met een (lichte) verstandelijke beperking (KOVB). Zowel het 

informele netwerk rond het gezin als de professionals die met de gezinnen werken, ‘zien’ KOVB 

vaak niet. 

 

Het is belangrijk dat gemeenten, in het kader van hun preventieve taak die vastgelegd is in de 

Jeugdwet, beleid ontwikkelen om de situatie voor KOVB te verbeteren. Het vehikel waar hier voor 

gekozen is, is het inrichten van “Organisatienetwerken voor kinderen uit gezinnen met een 

kwetsbaarheid”. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het initiëren, aansturen en faciliteren 

van dergelijke netwerken. In de organisatienetwerken kunnen partijen deelnemen die in aanraking 

komen met kinderen die opgroeien in de gezinnen met een kwetsbaarheid. Denk hierbij aan 

zorgprofessionals, onderwijsprofessionals en wanneer mogelijk afgevaardigden vanuit het 

informele netwerk. Nieuwe netwerken inrichten is niet altijd nodig: waar mogelijk kunnen de 

netwerken gekoppeld worden aan al bestaande initiatieven en coalities. 

 

De lokale partijen die deelnemen aan het organisatienetwerk, kunnen de behoeften van KOVB als 

leidraad gebruiken om te komen tot concrete acties. In overleg met het Expertteam KVBO 

formuleren we hier een aantal aanbevelingen die aansluiten op de behoeften van KOVB. Het 

Expertteam KVBO vindt het lastig om de aanbevelingen te prioriteren. De eerste zorg dient uit te 

gaan naar de ondersteuning van KOVB vanuit steunfiguren uit het sociale netwerk en waar nodig 

het professionele netwerk. Om KOVB te kunnen ondersteunen, dienen ze eerst opgemerkt te 

worden en dat vraagt weer signaleringsvaardigheden van professionals. Zo grijpt alles op elkaar in. 

 

Behoefte aan opgemerkt worden 

KOVB hebben er behoefte aan dat ze ‘gezien’ worden. Het organisatienetwerk kan in dit kader 

proberen te bewerkstellingen dat gezinnen met een kwetsbaarheid eerder opgemerkt worden. De 

signaleringsvaardigheden van betrokken professionals kunnen verbeteren door scholing. 

Professionals dienen er kennis van te hebben welke risico’s kinderen die opgroeien in deze 

gezinnen kunnen lopen. Instrumenten als de ‘Kindcheck’ kunnen de zichtbaarheid van KOVB 

vergroten. Draag er als gemeente zorg voor dat de betrokken partijen afspraken maken over het 

afnemen van de Kindcheck en de opvolging er van. 

➢ Het één en ander kan landelijk gefaciliteerd worden door een e-learning te maken voor de 

verschillende groepen professionals, zoals professionals uit de geboortezorg en het 

onderwijs.  

Behoefte aan informatie en aandacht 

In het organisatienetwerk kunnen de handelingsperspectieven van professionals in het gezin 

besproken worden. Waar nodig kunnen partijen initiatieven ontplooiden om het aanbod te 

vergroten of om het aanbod meer op elkaar aan te laten sluiten. Onderzoek als gemeente samen 

met het organisatienetwerk of de beschikbare voorzieningen op lokaal niveau al passend aanbod 

hebben voor KOVB en hun ouders en hoe de samenwerking rondom deze gezinnen ingericht is. 

Daarnaast kunnen bestaande voorzieningen wellicht ook passend gemaakt worden zodat ze ook 

ondersteuning kunnen bieden aan KOVB. De sociale kaart van elke gemeente zou dus meer ‘KOVB-

proof’ moeten worden. Professionals die toegang hebben tot het gezin, moeten in de gelegenheid 

gesteld worden om aandacht te besteden aan het kind.  
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Ze moeten het tot hun taak beschouwen om het kind te informeren over de beperkingen van de 

ouder(s) zodat KOVB begrijpen waarom hun gezinssituatie ‘anders’ is.  

➢ Het gaat om gemeentelijk beleid dat er op gericht is om ‘integrale hulp aan jeugdige en 

ouders bij multiproblematiek’ te borgen (zie pagina 5). Onderzoek of binnen de gemeente 

een gezinsindicatie2 afgegeven kan worden. 

➢ Zie er als gemeente op toe dat KOVB niet buiten beeld kunnen raken. Langdurige 

monitoring is wenselijk. 

Behoefte aan ondersteuning 

KOVB hebben behoefte aan ondersteuning die in andere gezinnen vanzelfsprekend door de ouders 

geboden wordt. In het organisatienetwerk moeten professionals te allen tijde nagaan of een kind of 

jongere in een gezin met een kwetsbaarheid, voldoende ondersteuning heeft. Professionals die 

toegang hebben tot het gezin, hebben een belangrijke taak in het organiseren van ondersteuning, 

dan wel via het informele netwerk dan wel het professionele netwerk. 

 

➢ Het gaat om gemeentelijk beleid dat gericht is op het inschakelen, herstellen en versterken 

van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn 

ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren (zie pagina 5). 

➢ Zorg als gemeenten voor voldoende aanbod (formele en informele zorg). De 

samenwerkingspartners hebben hier ook een eigen verantwoordelijkheid in. 

 

Behoefte aan informatiemateriaal 

KOVB hebben behoefte aan informatiemateriaal dat het kind/de jongere informeert over de 

thuissituatie en laat zien dat ze daarin niet alleen staan. Belangrijk is dat dit materiaal aansluit bij de 

leeftijd van het kind/de jongere. 

 

➢ Het één en ander kan landelijk gefaciliteerd worden door het bestaande materiaal onder de 

aandacht te brengen van de organisatienetwerken (bijvoorbeeld via een landelijke 

website). 

➢ Nieuw materiaal kan landelijk ontwikkeld worden in samenspraak met professionals en 

wellicht volwassen ervaringsdeskundigen. 

 

Behoefte aan lotgenotencontact 

Zowel op jonge leeftijd als in de volwassenheid hebben KOVB behoefte aan lotgenotencontact. Tot 

nu toe lijkt er weinig lotgenotencontact beschikbaar te zijn voor de jeugdige KOVB. Het 

organisatienetwerk kan op lokaal niveau onderzoeken hoe een dergelijk aanbod ingericht kan 

worden. Hierbij kan er gekeken worden naar initiatieven die er voor kinderen van ouders met 

psychische - of verslavingsproblemen beschikbaar zijn; zo zijn er her en der in het land 

groepscursussen. 

➢ De beschikbare kennis en materialen van het Landelijk Platform KOPP/KOV en het Trimbos-

instituut kunnen ingezet worden om een aanbod voor KOVB te ontwikkelen. 

 

  

 
2 Het projectteam heeft geen recent voorbeeld kunnen vinden van gemeentes die er mee werken. Een ‘ouder’ artikel 

hierover gaat over de gemeente Meppel: Een zorgbudget voor het hele gezin | Movisie 

https://www.movisie.nl/artikel/zorgbudget-hele-gezin
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Bijlage 1 Schematische weergave betrokkenen bij signalering en ondersteuning KOVB 
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Bijlage 2 Acties, aandachtspunten en mogelijke speerpunten van gemeentelijk beleid 
 

Scholing 

➢ Stimuleer als gemeente dat professionals in de geboortezorgketen zich scholen in het 

herkennen van een (L)VB bij vrouwen die zwanger zijn en hun partner. 

➢ Onderzoek als gemeente de mogelijkheid om professionals uit de JGZ, de kinderopvang en de 

Voorschool te scholen in het herkennen van een (L)VB bij ouders. 

➢ Faciliteer vrijwilligers en professionals van het jeugdwerk of de organisaties voor 

vrijetijdsbesteding om kennis op te doen over deze doelgroep. Hoe kunnen ze deze jongeren 

optimaal ondersteunen en welke handelingsperspectieven hebben ze op het moment dat het 

hun kennis, vaardigheden en wellicht taak te boven gaat. 

Sociaal netwerk 

➢ Professionals, die in contact komen met een gezin met een kwetsbaarheid, dienen altijd te 

onderzoeken of er een sociaal netwerk is dat een blijvende rol kan spelen in de 

ondersteuning van het gezin en meer in het bijzonder de kinderen in het gezin. Contact 

houden en samenwerking met deze steunfiguren is van wezenlijk belang. De gemeente kan 

dit faciliteren door professionals de mogelijkheid te geven hiervoor tijd vrij te maken in de 

agenda. 

Toeleiding 

Belangrijk is dat duidelijk is waar de sociale omgeving van een gezin met een kwetsbaarheid 

naar toe kan gaan zodra er signalen zijn dat het niet goed gaat. Veilig Thuis kan deze functie 

vervullen. Met name in Zuid Holland hebben verschillende gemeenten de opdracht gegeven 

tot het inrichten van een ‘Meldpunt Bezorgd’. Gemeenten kunnen er op toezien dat een 

dergelijke voorziening laagdrempelig toegankelijk is en dat er voldoende ruchtbaarheid 

gegeven wordt aan het bestaan er van. 

 

➢ Nu medio 2022 in elke gemeenten het prenataal huisbezoek3 beschikbaar moet zijn, is het 

een goed moment voor de gemeente om na te gaan of de toeleiding naar deze interventie 

goed geregeld is. Het prenataal huisbezoek moet een plaats krijgen in de geboortezorgketen. 

Hoe kan geborgd worden dat ook andere partijen (sociaal netwerk zwangere, professionals 

uit het sociaal domein en dergelijke) de zwangere op het spoor kunnen zetten van het 

prenataal huisbezoek. 

➢ Ook kan de gemeente gaan onderzoeken welk aanbod (Bijlage 1: rechterzijde schema) 

beschikbaar is ter opvolging van het prenataal huisbezoek. Voor sommige ouders kan 

bijvoorbeeld intensieve begeleiding vanuit Ouder & kind - groepen beschikbaar zijn dat 

georganiseerd is vanuit de VGZ. Welke ondersteuning is beschikbaar gefinancierd vanuit de 

WMO? Wat biedt de lokale MEE aan? Welke (extra) ondersteuning kan de JGZ bieden. Heeft 

het lokaal team een aanbod? 

➢ Programma’s als Kansrijke Start en de lokale coalities die in dit kader opgericht worden, 

hebben aandacht voor (jonge) gezinnen met een kwetsbaarheid. Belangrijk is dat binnen 

deze coalities ook expliciet aandacht is voor ouders met een (L)VB én de opvoedsituatie van 

KOVB: in sommige coalities zal dat al ‘geagendeerd worden’ bij andere coalities wellicht te 

weinig. Belangrijk is dat gemeenten hier op toezien.  

 
3 Per 15 december 2021 is de wetswijzing Wet publieke gezondheid doorgevoerd: alle gemeenten krijgen per 1 juli 2022 de 

taak een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangere vrouwen (en partner/gezin) met een 
kwetsbaarheid aanbieden. De wet voorziet niet in het aantal huisbezoeken maar voorziet in tijdige hulp en ondersteuning. 
Het is aan de gemeente om voor een voldoende aanbod te zorgen ter opvolging van het prenatale huisbezoek. 

https://www.delftsupport.nl/meldpunt-bezorgd/
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Toeleiding (vervolg) 

➢ De gemeente kan het initiatief nemen om samen met de relevante partijen een zorgpad te 

ontwikkelen. Het gaat om het afstemmen en de overdracht van de zorg tussen de 

verschillende partijen in de geboortezorgketen. Een dergelijk zorgpad kan goed ontwikkeld 

worden in een Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) waarin vaak afgevaardigden 

vanuit de gehele lokale geboortezorgketen zitting hebben. 

➢ In de periode na de geboorte hebben professionals uit de kraamzorg en het 

consultatiebureau een zeer belangrijke taak in het signaleren van een (potentieel) onveilig 

opvoedklimaat. Deze professionals moeten in de gelegenheid gesteld worden om te kunnen 

signaleren en handelen; verwijzen naar passend aanbod of hulp van een deskundige 

professional inroepen. 

➢ De rol van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en het schoolmaatschappelijk werk moet op 

gemeentelijk niveau wellicht meer expliciet gemaakt worden als het gaat om het signaleren, 

begeleiden en toeleiden naar passende ondersteuning. 

➢ Communiceer op gemeentelijk niveau waar leerkrachten en ander schoolpersoneel hun 

zorgen kunnen uiten over een mogelijk onveilige opvoedsituatie in een gezin. 

➢ Professionals uit het onderwijs moeten in de staat gesteld worden om te kunnen signaleren 

en handelen: verwijzen naar passend aanbod of hulp van deskundige professionals inroepen. 

➢ Communiceer op gemeentelijk niveau waar vrijwilligers en professionals van het jeugdwerk 

die met kinderen en jongeren werken (in dit geval KOVB) hun zorgen kunnen uiten over een 

mogelijk onveilige opvoedsituatie in een gezin. 

➢ Communiceer op gemeentelijk niveau waar professionals die met kinderen werken (in dit 

geval KOVB) hun zorgen kunnen uiten over een mogelijk onveilige opvoedsituatie in een 

gezin. In veel gevallen zal dat Veilig Thuis zijn.  

 

Aanbod 

In Groningen wordt gewerkt met het Zorgpad Zwangere met (licht) verstandelijke beperking 

(LVB). Het zorgpad voorziet in het organiseren van een multidisciplinair overleg en er wordt 

een plan opgesteld voor de periode vóór, tijdens en na de bevalling. Het zou kinderen een 

betere start moeten geven. Het gezin met een kwetsbaarheid is in beeld. 

 

➢ KOVB kunnen naar verwachting veel baat hebben bij kinderopvang en Voorschool. 

Gemeenten kunnen de toeleiding naar dit aanbod voor deze doelgroep stimuleren. 

➢ Professionals van deze voorzieningen dienen in de staat gesteld worden om te kunnen 

signaleren en handelen; verwijzen naar passend aanbod of hulp van een deskundige 

professional inroepen. 

➢ Binnen de gemeente kan een aanbod gecreëerd worden als ‘buurtgezinnen’ ter ontlasting 

van een gezin met een kwetsbaarheid.  

➢ De gemeente kan middelen beschikbaar stellen om KOVB de mogelijkheid te bieden om naar 

de kinderopvang of de buitenschoolse opvang te gaan (bijvoorbeeld de SMI regeling of 

jeugdwetgelden)? Zie voor meer informatie het Buitenshuisproject. 

➢ Gemeenten kunnen de samenwerking tussen professionals en steunfiguren uit het sociale 

netwerk van het kind/het gezin stimuleren. Eén van de manieren om dit te doen is het 

faciliteren van professionals om aan de slag te gaan met een initiatief als ‘JIM’. In Nederland 

wordt binnen diverse instellingen met JIM gewerkt. Zo komt JIM in diverse contexten voor: 

op school, in de wijk, bij ambulante zorgtrajecten en binnen de GGZ en residentiële groepen. 

➢ Een mogelijkheid is dat gemeenten samen met het veld ondersteuningsaanbod creëren dat 

de school ‘in komt’. Hierbij kan een voorbeeld genomen worden aan In de buurt 033. 

  

file://///TRIMB-FILE01.trimbos.local/Projecten$/61%20kopp%20kov/KVBO/Gemeenten/Zorgpaden-kwetsbare-zwangere-Groningen-2019.pdf%20(kennisnetgeboortezorg.nl)
file://///TRIMB-FILE01.trimbos.local/Projecten$/61%20kopp%20kov/KVBO/Gemeenten/Zorgpaden-kwetsbare-zwangere-Groningen-2019.pdf%20(kennisnetgeboortezorg.nl)
https://www.buurtgezinnen.nl/
https://buitenshuisproject.nl/
https://jimwerkt.nl/
https://indebuurt033.nl/
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Aanbod (vervolg) 

➢ Verken de mogelijkheden voor een volgsysteem van leerlingen (KOVB) die veel van school 

wisselen. Sommige ouders met een (L)VB wisselen van school zodra bekend wordt dat de 

opvoedsituatie thuis zorgelijk is (dit kwam uit de interviews met de KOVB). 

 

In de gemeente Amersfoort biedt de organisatie In de buurt 033 KOVB ondersteuning op 

school. Naast de ondersteuning van deze leerlingen, kan de professional bijvoorbeeld 

aanwezig zijn bij oudergesprekken. De professional van In de buurt 033 zorgt er dan tijdens 

het gesprek voor dat de ouders begrijpen wat er besproken wordt met de leerkracht.  

 

➢ In Nijmegen is al een paar jaar het project de ‘School als vindplaats’ gaande en de 

Radbouduniversiteit doet er onderzoek naar. De bevinden zijn tot nu toe positief. Andere 

gemeenten kunnen ook overwegen om iets dergelijks op te zetten. 

➢ De gemeente kan stimuleren dat de sociale kaart up-to-date is en zorgdragen voor de 

bekendheid van het aanbod ook voor het algemene publiek. 

➢ Het is belangrijk dat KOVB in de eerste plaats ondersteuning krijgen vanuit het eigen sociale 

netwerk. Dergelijke ondersteuning kan zwaar zijn voor een informele steunfiguur. Wanneer 

nodig moet de steunfiguur kunnen terugvallen op de professionele hulpverlening. De 

gemeente kan faciliteren dat het netwerk op een laagdrempelige wijze de hulpverlening kan 

bereiken, bijvoorbeeld via een loket. 

➢ Ontwikkel materiaal voor informele steunfiguren. Zorg dat het makkelijk vindbaar is. 

Informeer de steunfiguren waar ze terecht kunnen als zij zich extra zorgen gaan maken over 

een kind of een gezin. Advies voor professionals die ondersteuning bieden aan KOVB en hun 

gezinnen. 

➢ Voor KOVB en hun gezin is het belangrijk dat de veiligheid binnen het gezin langdurig 

gemonitord wordt. Wanneer dit niet bij één partij belegd kan worden is een zorgvuldige 

overdracht cruciaal. Bespreek met de betrokken partijen tot welke leeftijd deze monitoring 

gewenst is en wat indicatoren zijn om de monitoring te intensiveren of juist af te bouwen. 

➢ Er dient aanbod beschikbaar te zijn om KOVB langdurig te ondersteunen en te volgen. 

Wellicht kan binnen gemeente onderzocht worden of een ‘gezinsindicatie’ ontwikkeld kan 

worden voor gezinnen met multiproblematiek. Een dergelijke indicatie biedt de mogelijkheid 

om integrale ondersteuning te bieden aan ouder én kind en voorkomt een reeks van elkaar 

opvolgende indicatiestellingsprocedures voor uiteenlopende problemen 

(schuldenproblematiek, opvoedondersteuning, hulpverlening na een Veilig Thuis melding en 

dergelijke). 

https://indebuurt033.nl/
https://www.prinsclausschool.nl/onze-school/ondersteuning/de-school-als-vindplaats-dsav/
https://www.ru.nl/genderanddiversity/onderzoek/lopende-projecten/school-vindplaats-2018-2023/

