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Beste Lezer,

Een proces van een mailingprogramma opstarten, voelt bijna als een hulpverleningsproces. Vooraf heb je allerlei 
ideeën hoe het zou kunnen verlopen en welk doel je voor ogen hebt, maar het verloopt anders dan je bedacht hebt. 

Je hebt mee te bewegen op de golven die er zijn. 

In dat leerproces kan de Infant Mental Health-visie enorm steunend zijn. Het geeft ruimte om reflecterend te 
handelen. En dat reflecteren kan je als individu doen, maar kan je ook met je regio doen. Zeker nu, in tijden dat er 

weer extra kansen liggen omdat er meer budget vrij komt voor de jeugdzorg.  Onderbouw hoe je dat geld wil 
benutten met elkaar en zorg dat je daar op termijn de effecten van gaat zien!



Succes met al je IMH-activiteiten je regio en als je het leuk vindt om daarover je kennis te delen, laat het ons 
weten!

Zillah Holtkamp

Directeur IMH Nederland

Krijg je regio aanbod in beeld

In de afgelopen weken heb je verschillende ingrediënten gekregen om mee aan de slag te gaan in je regio. Zo is het

bijvoorbeeld fijn om te sturen op samenwerking tussen alle 5 jonge kind domeinen en om vanuit een gezamenlijke visie te

kijken of je behandelaanbod in de regio goed op orde is. 

Weet jij de routes in je regio? 

Hebben jullie zicht op hoe de psychosociale ondersteuning van ouders met een te vroeg geboren kindje is? 

Weet je waar ouders met hun huilbaby naar toe kunnen in jullie regio? 

Hoe verloopt in jullie regio de diagnostiekroute voor kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek, waarbij medisch

en sociaal domein met elkaar moeten samenwerken?

Hoe worden zwangeren begeleid, die hun partner willen verlaten vanwege huiselijk geweld? 

Waar wordt een vluchtelingen gezin met 2 jonge kinderen in jullie regio aangemeld vanuit de ambassade? En waar

kunnen zij terecht voor de eerste levensvoorzieningen en voor behandeling van psychische klachten? 

Op welke wijze krijgen gezinnen met jonge kinderen nazorg, nadat er een melding bij Veilig Thuis is geweest? 
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Je regio in beeld krijgen lukt nog beter als je ook stuurt 
op getallen. 

Heb jij enig idee hoeveel jeugdzorgtrajecten er in 
Nederland zijn? En hoeveel van dit deel jonge kind 
trajecten betreft?

Check de laatste cijfers van Statline over 2020 en 
ontdek dat circa 7% van alle jeugdzorgtrajecten 
kinderen onder de 4 jaar betreft. Wees nieuwsgierig, 
hoe liggen die percentages in jouw gemeente? 

Bij wie kan een intern begeleider van het basisonderwijs terecht als ze merken dat een peuter opgroeit in armoede? 

Wie spreekt over een kinderwens met volwassenen in kwetsbare posities? Hebben jullie Nu Niet Zwanger in de regio?

Waar kunnen moeders met milde depressieve klachten na de zwangerschap terecht?

Op welke plek kunnen vaders elkaar ontmoeten om zich voor te bereiden op het ouderschap?

Er zijn zoveel verschillende hulpvragen, gezinssituaties en organisaties dat maatwerk steeds nodig is. Het is erg 
boeiend om met elkaar zicht te krijgen op deze en andere vragen in de regio en hoe de routes lopen als een 
professional in jullie regio iets signaleert. Krijg ook in beeld of het (behandel)aanbod snel beschikbaar is voor deze 
gezinnen. 

Met welke organisaties wil jij om tafel om meer zicht te krijgen op wat er in jullie regio nodig is? 

 Ken de cijfers van je regio
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Heb jij er al over nagedacht wat je regio nodig heeft? Hoe krijg je dat goed in beeld? Welke

data heb je nog meer nodig? Bij IMH Nederland bieden we aan om vrijblijvend met

cursisten of leidinggevende mee te denken. Dit doen we via een maandelijks online

inloopspreekuur, waar we uitleg geven over mogelijkheden om in je regio aan de slag te

gaan met Infant Mental Health. 

Inloop spreekuren 2021

Maandag 28 juni 14.30-15.30 uur

Vrijdag 27 augustus 13.30-14.30 uur

Dinsdag 28 september 16.30-17.30 uur

Donderdag 28 oktober 13-14 uur

Maandag 29 november 16-17 uur

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar info@imhnederland.nl

Daar sta je dan, je hebt je idee om impact te maken in je

regio uitgewerkt en weet wat er nodig is voor de volgende

stap. Maar hoe breng je dit vervolgens goed voor het

voetlicht? Hoe zorg je er nu voor dat iemand, die helemaal

niet weet wat Infant Mental Health is, wel in actie komt? 

 IMH Nederland kan je helpen bij het maken van impact 

Heb jij jouw plannen al wat concreter uitgewerkt en vind je het prettig dat ons platform je ondersteunt bij de uitrol? 
Neem dan contact op met zillah@imhnederland voor een vrijblijvend strategiegesprek 

Pitch je idee
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Het pitchen van je idee is een vaardigheid op zich. In onze

cursussen trainen we professionals aan de hand van

stappen die in een checklist staan opgeschreven. Doe er je

voordeel mee! 

Webinar: Infant Mental Health helpt je organisatie en regio

te veranderen.

Hoe kan je als leidinggevende of beleidsfunctionaris

verbinden tussen alle jonge kind initiatieven die er zijn? Op

welke wijze kan je medewerkers en teams ondersteunen in

hun ontwikkelproces om meer preventief te werken? Hoe

kan het werken vanuit de IMH-visie de lokale coalities van

Kansrijke Start een impuls geven. In deze webinar krijg je

praktische handvatten hoe je een visie ontwikkelt om jonge

kind professionals duurzaam te laten samenwerken. 

Download de checklist pitchen

 Heb jij je al ingeschreven voor de gratis webinar?

Gratis management webinar IMH
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