
IVH in 
het kort Wie zijn we

Jaarbericht

Wat doen we?

netwerkpartners

       Wat bereiken

we hiermee?

ook wel IVH Zuid-Limburg genoemd

Een ketensamenwerking van organisaties 

die elk expertise hebben rondom de 

ontwikkeling van het zeer jonge kind. 

Door de uiteenlopende expertises van 

de organisaties te bundelen kunnen we 

mogelijke ontwikkelingsproblematiek 

en/ of zorgelijk gedrag bij het jonge 

kind zo vroeg mogelijk herkennen.  

We ondersteunen ouders die zorgen 

hebben over de ontwikkeling en/of het 

gedrag van hun jonge kind tot 7 jaar.  We 

onderzoeken met een multidisciplinair team 

wat er mogelijk aan de hand kan zijn. En 

samen met ouders kijken we vervolgens 

welke oplossing het meest passend is. We 

begeleiden ouders en hun kind naar 

de juiste vorm van steun of hulp.

Een ouder aan het woord: 
Bedankt voor alle hulp. Complimenten voor de medewerkers. Ik ben 
superblij met IVH! Ik kan het iedereen aanraden!!

Door integraal en vroegtijdig 

ontwikkelingsproblematiek te signaleren 

kunnen jonge kinderen zo vroeg 

mogelijk geholpen worden. Door tijdig 

de juiste ondersteuning in te zetten, 

kan een kind zich weer optimaal 

ontwikkelen en opgroeien. 

413 IVH-trajecten verdeeld over de gemeenten in Zuid-Limburg. 

358 keer stelden ouders of professionals/verwijzers

 een incidentele vraag aan Integrale Vroeghulp. 

resultaten 2021

•   In elk multidisciplinair team van IVH neemt structureel een trajectbegeleider van      Passend Onderwijs deel. Hiermee bevorderen we dat de ondersteuningsbehoefte      rondom onderwijs bij kinderen vanaf de leeftijd van 3,6 jaar zo helder mogelijk is. Op die 
      manier zorgen we voor een passende plek binnen het onderwijs zodra zij naar school kunnen. 
•   Vanaf 2021 neemt de instroom coördinator van JENS deel aan de MDO’s van IVH. 
      Hiermee realiseren we samen met JENS de meest passende begeleiding of hulp in  
      de gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.•   We participeren in een aantal coalities Kansrijke Start in Zuid-Limburg. Hiermee       willen we onze expertise verbinden aan de lokale coalities in diverse gemeenten,      zodat kwetsbare gezinnen en kinderen vroegtijdig geholpen worden.•   Corona zorgde in 2021 voor de nodige uitdagingen om het werk goed te doen. Desondanks 

      zijn we erin geslaagd om deze belemmeringen om te buigen, zodat we kinderen en hun ouders 
      toch de juiste ondersteuning konden bieden. Beeldbellen heeft bijvoorbeeld een vlucht genomen 
      binnen het IVH-proces. Dit draagt bij aan efficiency, doelmatigheid en het milieu.

contact met IVH?
telefonisch via 088 010 22 22 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Via de website www.ivhzl.nl
Per mail vragen@ivhzl.nl

Enkele ontwikkelingen in 2021

De nieuwe voorzitter van het IVH-kernteam Arno van Bommel 
(clustermanager bij MEE Zuid-Limburg) aan het woord: 

“Dit heeft duidelijk een inhoudelijke meerwaarde voor kind en gezin, staat als een huis en is ook 

nog een perfect voorbeeld van een goede netwerksamenwerking”. Dat is wat ik dacht nadat ik 

per 1 juli in 2021 bij MEE Zuid-Limburg als clustermanager kwam werken. Samen met de 

netwerkpartners bieden wij via 3 verschillende routes IVH aan kinderen van 0 tot 7 jaar om 

vroegtijdig ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek te onderkennen. De drie verschillende 

routes zeggen niks over  de inhoud maar alleen iets over de manier van inkoop. Wat betreft de 

inhoud was ik onder de indruk van de verschillende expertises die we gezamenlijk in huis 

hebben en de manier van samenwerking. Er is geen organisatie die in zijn eentje al deze expertise 

in huis heeft. Dat maakt dat de netwerkpartners elkaars expertise erkennen en in het belang 

van het kind samenwerken. Zo zou het in mijn ogen overal moeten zijn. Ik zie dat het bij IVH 

Zuid-Limburg geen mooie slogan is, maar in de praktijk echt zo gaat. Dat maakt dat ik met 

veel plezier voorzitter ben van het kernteam IVH en nog belangrijker, trots ben op de 

resultaten die we met de netwerkpartners behaald hebben in 2021.


