
KernPartnerAanpak VE



Deze organisaties voeren gezamenlijk de KPA VE 
uit: 



Veranderingen rondom de VE

• Vanaf 2020: 

- 5 aanbieders VE

- Aantal uren VE van 10 naar 16 uur (en niet geïndiceerde kinderen aanbod naar    
1x5 uur) met inkomens afhankelijke vergoeding sinds 1 augustus 2020

Vanaf 2021: Invoering Ondersteuningstructuur en KPA VE

• De VE periode beslaat de volgende drie fasen:

- Doelgroep bepaling JGZ voor VE advies en Toeleiding.

- Start op de VE locatie, vanaf 2 ½ jaar en aanbod van VE educatie

gedurende 18 maanden tot 4 jaar 

- VE in overgang naar het basisonderwijs, vanaf 4 jaar.



Ambitie met gezamenlijke opdracht 

• Samen goede en passende ondersteuning bieden aan jonge kinderen en hun 
ouders in de stad Utrecht, ieder vanuit eigen expertise en rol. 

• Samenwerking tussen de VE aanbieders, JGZ, BT J&G en SWV Team Jonge 
kind verder versterken. 

• Sociale basis versterken. 

• Transformatie van de Zorg voor Jeugd ondersteunen. 

• Verbinding leggen met Passend Onderwijs



Implementatie Ondersteuningsstructuur en 
KPA VE

• Utrecht in 5 gebieden met 6 Interne Regisseurs (1x Koko en 5 x Ludens, Samen, Kind 
en Co.)

• Per gebied een vaste groep vertegenwoordigers vanuit de VE (IR), het Buurtteam 
Jeugd, de JGZ en het SWV Team Jonge Kind.

> Kernpartner Aanpak VE

• Minimaal 4 keer per jaar bijeen om de ontwikkelingen in de wijk samen te bespreken, af 
te stemmen en op te pakken en zo nodig andere partijen uit te nodigen.

• Daarnaast overleg op casus.

• Op stedelijk niveau komen dezelfde partijen bijeen gevoed door input vanuit de wijk. 
Andere partners zoals KOOS, Spoor 030, Auris, Pento en Kentalis sluiten bij dit overleg 
aan.



Good practice



Werkwijze KPA op wijkniveau

• Monitoren kwaliteit van de ondersteuningsstructuur VE

• Versterken waar nodig.

• Leren van en met elkaar door vanuit een helicopterview de casuïstiek te 
analyseren.

• Bevorderen samenwerking en professionele communicatie binnen de wijk.

• Evalueren van de effecten van de geboden ondersteuning op wijkniveau op 
basis van beschikbare data

• Het wijkoverleg levert informatie aan voor het stedelijk kernpartneroverleg t.a.v. 
stedelijke trends



Doelen

• Passend aanbod voor kind en hun ouders, zodat kinderen optimale 
ontwikkelkansen krijgen

• Eerder en gezamenlijk trends in een wijk en in de stad signaleren

• Afstemming op overstijgend niveau

• Inzicht in elkaars rol en verwachtingen



Toekomst

• Voortgang implementatie op de VE locaties

• Onderlinge samenwerking verstevigen op de locaties 

• Wijk overleggen worden naar input en output benut, idem op stedelijk niveau


