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LEREN
Gericht trainen in kennis en vaardigheden vanuit de IMH-visie.
Met een team van docenten en experts op het vlak van Infant Mental
Health geven en maken we cursussen voor professionals die werken
met gezinnen met een kinderwens, zwangeren en/of gezinnen die
een baby of jong kind opvoeden.
Onderwerpen van de cursussen en webinars variëren van
kennismaking met de basisconcepten van de Infant Mental Health
tot en met complete pakketten waarin praktische vervolgcursussen
en begeleide intervisie een plek hebben. We bieden tevens de
opleidingsroutes tot Infant Family Helper, Infant Family Associate en
Infant Family Practitioner

INCOMPANY
Ons cursusaanbod leent zich goed voor incompany trajecten. Onze
experts kijken daarbij altijd breed mee op welke wijze Infant Mental
Health binnen je organisatie uitgerold kan worden.
Interesse in ons incompany aanbod? Neem dan contact op met onze
opleidingsadviseurs:

leren@imhnederland.nl
085-1300436
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OPLEIDINGSROUTES
IMH NEDERLAND
INFANT FAMILY HELPER

min. 15 uur IMH-scholing

Als Infant Mental Helper ben je lid van onze netwerkzorg Infant
Mental Health in Nederland. Je bent op de hoogte van de meest
gebruikte IMH-modellen en werkt binnen je regio
domeinoverstijgend samen met andere IMH professionals.

INFANT FAMILY ASSOCIATE

min. 30 uur IMH-scholing

IMH-professionals met een basiscursus IMH of andere vorm van
minimaal 30 uur IMH-scholing mogen zich Infant Family Associate
noemen als zij binnen netwerkzorg samenwerken met andere IMHprofessionals uit de regio. De Infant Family Associate heeft signalering
en gezondheidsbevordering als focus.

INFANT FAMILY PRACTITIONER

basis+verdieping

Heb jij onze basis - en verdiepingscursus gevolgd dan kan jij je
registreren als Infant Family Practitioner. Binnen de netwerkzorg mag jij
als focus nemen screening, triage, begeleiding en behandeling van
gezinnen met jonge kinderen.

Wist je dat je met het opleidingstraject
introductiecursus+vaardigheidscursus de titel Infant Family
Associate behaalt?
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BASISCURSUS IMH
Circa 55 uur
Wil jij meer kennis opdoen over het gedachtegoed Infant Mental Health? Wil jij
handvatten en tools krijgen om IMH toe te passen in je dagelijkse praktijk? In
deze cursus leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental
Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de
hulpverleners én het netwerk hierom heen.
2050,-

VERDIEPINGSCURSUS IMH
Circa 160 uur
We bieden je een vervolg met alles wat je nodig hebt om uit de voeten te
kunnen vanuit de Infant Mental Health Visie. We gaan hierbij uit van een
systemische visie die alle perspectieven bij een hulpvraag meeneemt. We
verbinden nadrukkelijk de IMH visie met de bestaande referentiekaders. Na
afloop heb je een aantal concrete methodieken zodat jij aan de slag kan met
screening, triage en het begeleiden en behandelen van gezinnen met jonge
kinderen.
3940,-

Volg onze tweejarige opleidingsroute
(basiscursus + verdiepingscursus) om je te
registreren tot Infant Family Practitioner
5990,5

TRAININGSDAGEN
Een trainingsdag kan gevolgd worden wanneer je als professional min.
8 uur IMH basiskennis hebt. Heb je dit nog niet, volg dan de e-learning
IMH. Indien je lid bent van netwerkzorg, mag je na een trainingsdag
specifiek vindbaar zijn op het thema waarop je getraind bent.

TRAININGSDAGEN
Trainingsdag 6 uur (excl. voorbereiding)

6 uur

280,-

Onderwerpen: Peripartum psychische problemen,
onrustige baby.
In ontwikkeling Licht Verstandelijke Beperking &
IMH. Onveiligheid & kindermishandeling
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INTRODUCTIECURSUS IMH
Circa 15 uur
Wil jij kennis maken met het gedachtegoed Infant Mental Health en de
belangrijkste IMH-modellen kunnen gebruiken bij het vinden van een
verklaring bij hulpvragen? In deze cursus oefen je met 5 belangrijke IMH
vaardigheden, zoals de Cirkels van Veiligheid en Vertrouwen, het sociaal
ecologisch model en het belang van mentaliseren.

VAARDIGHEIDSCURSUSSEN
VAARDIGHEIDSCURSUSSEN
Vaardigheidscursussen 12 -15 uur

575,-

Welke vaardigheidscursussen zijn er:
Observeren van de ouder-kind relatie.
Behandelen van de ouder & kind relatie in de jeugdhulpverlening.
Traumasensitief handelen
Gehechtheid bevorderen in 1 gesprek
Gehechtheid bevorderen in 5 gesprekken

Vaardigheidscursussen 18 uur

750,-

Welke vaardigheidscursussen zijn er:
Introductie ACT met de nadruk op persoonlijke ontwikkeling

Vaardigheidscursussen circa 25 uur

Welke vaardigheidscursussen zijn er:
Ouderbegeleiding aan ouders van jonge kinderen

1045,-

Wij vragen voor onze trainingsdagen en
vaardigheidscursussen basiskennis van IMH-modellen.
Heb jij geen basisscholing IMH (min. 8 uur) gevolgd?
Volg dan onze e-learning Infant Mental Health
7

E-LEARNINGS
E-LEARNING
E-learning 3 uur

39,95

In ontwikkeling

E-learning 6 uur

89,95

Welke e-learnings 6 uur zijn er:
Screening en passende vervolghulp Autisme
Normale eetontwikkeling en voedingsproblemen bij jonge kinderen

E-learning 9 uur

99,95

Welke e-learnings 9 uur zijn er:
Infant Mental Health

E-LEARNING PAKKET
E-learning 10-25 personen

15% korting

E-learning 25-50 personen

20% korting

E-learning 50-75 personen

25% korting

E-learning 75-100 personen

30% korting

E-learning 100+ personen 35% korting of inbouwen leeromgeving
2 uur live webinar ter afsluiting
Interesse in een e-learning pakket? Meld je aan voor
onze licentie Compleet en krijg onbeperkt toegang tot al
onze e-learnings, webinars, minicolleges en meer!

500,-

+ Up
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WEBINARS
Onze webinars zijn in samenwerking met

WEBINARS
Diverse onderwerpen en sprekers. Prijs per webinar

29,95

Variërend van 60 tot 120 minuten

Onbeperkt toegang tot webinars (NultotVijf)
Kijk alle webinars die georganiseerd zijn samen met Vakblad Vroeg
onbeperkt terug via het platform NultotVijf.

129,95

MINICOLLEGES
MINICOLLEGES
Diverse onderwerpen en sprekers
Welke minicolleges zijn er:
Erickson schalen
Wetenschap en ontwikkeling
Lactatiekunde
Preverbale logopedie

29,95

Meld je aan voor onze licentie Compleet
en krijg onbeperkt toegang tot alle
opgenomen webinars, minicolleges en
meer!
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INTERVISIE & SUPERVISIE
UURTARIEVEN INTERVISIEBEGELEIDING*
HBO professional met IMH deskundigheid

100,-

WO professional met IMH deskundigheid

110,-

GZ-psycholoog & Infant Family
Practitioner of IMH-specialist

125,-

Klinisch psycholoog & Infant Family
Practitioner of IMH-specialist

175,-

*0% BTW en groepsgrootte max.6 deelnemers, exclusief voorbereiding - en reistijd en reiskosten

PROJECTEN
UURTARIEVEN SUPERVISIE**
Individueel

Groep max. 4

HBO professional met
IMH deskundigheid

100,-

250,-

WO professional met
IMH deskundigheid

110,-

295,-

GZ-psycholoog & Infant Family
Practitioner of IMH-specialist

125,-

375,-

Klinisch psycholoog of arts & Infant
Family Practitioner of IMH-specialist

175,-

450,-

**0% BTW en exclusief voorbereiding - en reistijd en reiskosten
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LEZINGEN
UURTARIEVEN*
HBO professional met IMH deskundigheid

100,-

WO professional met IMH deskundigheid

110,-

GZ-psycholoog & Infant Family
Practitioner of IMH-specialist

125,-

Klinisch psycholoog of arts & Infant
Family Practitioner of IMH-specialist

175,-

*0% BTW, groepsgrootte max.50 deelnemers, exclusief voorbereiding - en reistijd en reiskosten, zonder video-opname

PROJECTEN
UURTARIEVEN GROTE GROEPEN**
Groep 50-100

Groep 100+

HBO professional met
IMH deskundigheid

150,-

225,-

WO professional met
IMH deskundigheid

175,-

245,-

GZ-psycholoog & Infant Family
Practitioner of IMH-specialist

200,-

295,-

Klinisch psycholoog of arts & Infant
Family Practitioner of IMH-specialist

250,-

350,-

**0% BTW, exclusief voorbereiding - en reistijd en reiskosten en zonder video-opname
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SAMEN E-LEARNING
BOUWEN
Heb jij interessante content op de plank liggen en wil je laagdrempelig je
kennis delen op grotere schaal? Wij kunnen je helpen bij het ontwikkelen,
inbouwen en verkopen van jouw content.

E-LEARNING ONTWIKKELEN
E-learning 3 uur

Verkoopprijs 39,95

Kosten IMH Nederland (lesplan schrijven, leerdoelen, digitale vormgeving,
inbouwen, kosten leeromgeving, verkoop & marketing & eventueel accreditatie
aanvraag)

Ontwikkelprijs 3500,-

E-learning 6 uur

Verkoopprijs 79,95

Kosten IMH Nederland (lesplan schrijven, leerdoelen, digitale vormgeving,
inbouwen, kosten leeromgeving, verkoop & marketing & eventueel accreditatie
aanvraag)

Ontwikkelprijs 5000,-

E-learning 9 uur

Verkoopprijs 99,95

Kosten IMH Nederland (lesplan schrijven, leerdoelen, digitale vormgeving,
inbouwen, kosten leeromgeving, verkoop & marketing & eventueel accreditatie
aanvraag)

Ontwikkelprijs 6750,-

Per verkochte e-learning krijg je 5% van de verkoopkosten. Dit
bedrag wordt jaarlijks naar je overgemaakt. Bij meerdere
initiatiefnemers en contentmakers worden deze opbrengsten
verdeeld onder elkaar.
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VERBINDEN
Bouwen aan goede samenwerkingen en verbindingen in elke regio

Wil jij bouwen aan betere zorg, dan ondersteunen we je! Op die manier kan
jij je bezig houden met het versterken van relaties en zorgen onze experts
dat de randvoorwaarden voor je geregeld worden!
Bij IMH Nederland werken we vanuit de gedachte van netwerkzorg. Dit is
een manier waarop je zorg en ondersteuning kan organiseren voor
gezinnen die een hulpvraag hebben. Deze manier van samenwerken biedt
veel kansen, omdat het professionals ondersteunt om klantgericht te
denken en te reflecteren en bij te sturen op het aanbod dat we in Nederland
bieden.

Als je lid bent van ons platform blijf je altijd in contact met andere experts
in Nederland. In onze online community ontmoet je onze docenten en
andere IMH-professionals en blijf je op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. We hebben tools beschikbaar als je aan de slag wil met
netwerkzorg of op beleid en strategie om IMH in je organisatie te
implementeren.

verbinden@imhnederland.nl
085-1300436
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LICENTIES
INDIVIDUEEL*
IMH instap

29,95

Toegang tot de online community en toegang tot draaiboeken
en addendum voor specifieke doelgroepen zoals onrustige
baby

IMH netwerkzorg

149,95

Onder meer toegang to de online community, vindbaarheid
op de site, toegang tot IMH tools voor netwerkzorg en
begeleiding bij netwerkzorg opzetten

IMH compleet

349,95

Al onze e-learnings en toegang tot het inspiratieplatform
NultotVijf, alle praktische tools voor rnetwerkzorg en
beleid en strategie en jaarlijks strategisch advies IMH-visie
implementeren in je organisatie

ORGANISATIEPAKKETTEN IN STAFFELS
Organisaties die 30-99 licenties afnemen

offerte op maat

Organisaties die 100-499 licenties afnemen

offerte op maat

Organisaties die 500-1999 licenties afnemen

offerte op maat

Organisaties die 2000+ licenties afnemen

offerte op maat

*de tarieven zijn de prijzen per jaar en zijn exclusief 21% BTW.
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TECHNISCHE
ONDERSTEUNING
ONZE SYSTEMEN
Licentie:

Instap

Netwerkzorg

Compleet

Online Community
*De plek om met professionals zowel landelijk als regionaal te verbinden

Vindbaarheid website IMH Nederland
*Voor collega professionals, verwijzers en ouders

Vindbaarheid thema websites
*Hiervoor dient de thematische trainingsdag gevolgd te zijn

Online omgeving IMH Tools
*Praktische tools gericht op netwerkzorg, en beleid en strategie vindbaar
op één plek

Intervisie tool t.w.v. 29,95
*Samen en organisatie overstijgend leren aan de hand van casuïstiek

Toegang tot al onze e-learnings
*Zoals onze e-learning IMH, Eten of Autisme

Inspiratieplatform NultotVijf
*alle webinars, minicolleges en artikelen Vakblad Vroeg

Jaarlijks strategisch webinar & tools
* beleid en strategie IMH-visie

Al onze systemen vanuit één online omgeving,
met een inlogcode
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ADVIES & PROJECT
ADVIESKOSTEN PER UUR*
HBO professional met IMH deskundigheid

100,-

WO professional met IMH deskundigheid

110,-

GZ-psycholoog & Infant Family
Practitioner of IMH-specialist

125,-

Klinisch psycholoog of arts & Infant
Family Practitioner of IMH-specialist

175,-

PROJECTEN
PROJECTEN
Projectleider senior met IMH deskundigheid

110,-

Projectleider junior met IMH deskundigheid

95,-

*Tarieven zijn exclusief 21% BTW en exclusief voorbereiding - en reistijd en reiskosten
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MATCHEN
Snelle matching tussen hulpvraag en de juiste deskundige professionals
Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen, zo zorgeloos mogelijk te laten
opgroeien. Om dat mogelijk te maken, ondersteunen wij ouders en
verwijzers actief bij het vinden van de juiste professionals. Hiermee
voorkomen we dat gezinnen en jonge kinderen onnodig lang met
opvoedvragen en vragen over de ontwikkeling blijven rondlopen.
Bovendien willen we dat gezinnen zo snel mogelijk aan de juiste
ondersteuning gekoppeld worden. We werken toe van een stepped care
naar een matched care model. Dit laatste is juist in de jonge kind zorg
belangrijk, omdat de ontwikkeling zo snel verloopt.

Wij willen de zoektijd in de Infant Mental Health zorg verminderen. Dit doen
we door te zorgen dat informatie op één plek te vinden is. Onze inhoudelijke
expertise in combinatie met slimme technieken, zorgt dat we eenvoudig
overzicht hebben van kennis en innovatie in Nederland.

matchen@imhnederland.nl
085-1300436
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MATCHING
ZORGVRAAG & AANBOD
INDIVIDUEEL
Ondersteuning bij het vinden van het juiste (IMH) zorgaanbod
Deel je vraag met ons en wij zoeken voor je, zodat jij bezig kan met de ondersteuning
van het gezin

Matchen van IMH-professionals aan zorgvragen
Schrijf je in als ZZP-er bij ons en word gematcht aan (IMH) zorgvragen

ORGANISATIE
Overzicht Infant Mental Health zorg in Nederland
Een organisatie kan het aanbod van Infant Mental Health zorg aan ons doorgeven,
zodat wij kunnen matchen als er hulpvragen zijn

Inzet IMH-professionals
Je kunt bij ons terecht voor ZZP-ers die je kunt inzetten om wachtlijsten te voorkomen

Met slimme software en professionals die de hulpvraag in
beeld brengen, vinden we op een efficiënte manier de juiste
match tussen ouders en hulpverleners.
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Bekijk ons actuele aanbod
op www.imhnederland.nl
Heb je vragen over een van onze cursussen,
lidmaatschap of matchen? Neem contact met ons op!
We zijn op werkdagen dagelijks* bereikbaar op
085-1300436
info@imhnederland.nl
*Met uitzondering van woensdagen en feestdagen

