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Wie of wat 
is JENS?

MISSIE :  ‘SAMEN JONG EN STERK 
OPGROEIEN!’

‘WE GELOVEN IN DE GEZAMENLIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID OM ONZE 
JONGEREN VEILIG EN GEZOND TE LATEN 
OPGROEIEN, OPDAT ZIJ HUN TALENTEN 
KUNNEN ONTWIKKELEN VOOR EEN FIJNE 
STABIELE TOEKOMST. ‘



Anders 
We zijn creatief in het 
bedenken van oplossingen 
buiten de traditioneel 
gebaande wegen. We geven 
zorg, die snel beschikbaar is, 
kortdurend, maar duurzaam 
effectief. Dat betekent dat wij 
bronnen inzetten en 
ondersteunen, die blijvend 
aanwezig en van waarde zijn 
in het leven van jongeren. 
Hierdoor behouden zij regie 
en zijn minder afhankelijk 
van professionele zorg. 



JENS

• Leden

• Alcander, Koraal, Meander, Mondriaan, 
Radar, Welsun, Xonar

• Onderaannemers

• Adelante, Care4Kidz, KrachtinZorg, 
Lionarons, Scoor, Somnium, Yvoor

• Leveranciers 



Organisatie 
JENS





Processen



Transformatie

• Belangrijk thema voor JENS
• Plan in concept geschreven





Aanpak in het kort

• 3 decentralisaties/ financieringsstromen 
binnen één aanpak

• Zorg component toegevoegd aan 
reguliere setting in de buurt

• Inclusie als belangrijk uitgangspunt
• Expertise (opbouw) binnen schoolse   

setting
• Versterken (interne) doorgaande lijn



Peuterspeelzaal  

+ =
PSZ+



Waarom?

• Handelingsverlegenheid bij peuterleidsters en ouders voor het begeleiden 
van kinderen die zich anders gedragen dan de normale ontwikkelingslijn.

• Vertraging bij het starten van de gewenste zorg en/of opvang waardoor 
kinderen niet de zorg/opvang krijgen die ze nodig hebben en de werkdruk 
bij de leidsters van de peuterspeelzaal oploopt. 

• Hoge instroom bij specialistische kinderdagverblijven zoals KBC en MKD 
waarna deze kinderen meestal niet meer terugkomen in het reguliere 
onderwijs maar doorstromen naar het speciaal onderwijs. 

• Weinig samenhang in het inregelen van zorg vanuit vindplekken als 
Peuterspeelzaal, school en/of kinderopvang. Er zijn nog veel niet JENS 
gecontracteerde aanbieders actief, dat makt dat zorg nog gefragmenteerd 
en som in onvoldoende samenhang wordt geleverd. 



Hoe?

• Keuze voor wijk/ buurt met ‘zware’ populatie

• Zorg professional aanhaken bij peuterspeelzaal  

• Zorgprofessional aanwezig op de groep

• Direct aanspreekpunt voor ouders

• Ouders blijven aan zet : zelf brengen en halen 

• Kennisoverdracht richting leidsters 

Aandacht voor: 

• Scope van PSZ+ samen verkennen

• Juiste zorg per kind bepalen: MKD blijft een optie





Kanteling begeleiding groep: 
oude situatie  

+

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.nieuws.nl%2Fmedia%2Fsites%2F43%2F2018%2F12%2F03153648%2FAfbeelding_JPEG-kinderen-small-392x222.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbeverwijk.nieuws.nl%2Fsport-en-gezondheid%2F20181203%2Fkinderen-kennemerland-bewegen-meer-en-eten-en-drinken-gezonder%2F&docid=i5dQ8OrQTUh9_M&tbnid=b2ky7r1iml17uM%3A&vet=10ahUKEwia0crWyYTjAhXNzaQKHUo3AFAQMwg9KAIwAg..i&w=392&h=222&bih=689&biw=1078&q=kinderen&ved=0ahUKEwia0crWyYTjAhXNzaQKHUo3AFAQMwg9KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.s-bol.com%2Fimgbase0%2Fimagebase3%2Flarge%2FFC%2F5%2F1%2F2%2F0%2F9200000081850215.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fbadlaken-rode-camper-busje-150-x-110-cm%2F9200000081850215%2F&docid=RLMW__8I7pNC1M&tbnid=hn5eU75A1Jaz-M%3A&vet=10ahUKEwjwhebWzYTjAhWC_aQKHVp-D1MQMwhZKAcwBw..i&w=550&h=353&bih=689&biw=1078&q=busje&ved=0ahUKEwjwhebWzYTjAhWC_aQKHVp-D1MQMwhZKAcwBw&iact=mrc&uact=8


Kanteling begeleiding groep 

+

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.nieuws.nl%2Fmedia%2Fsites%2F43%2F2018%2F12%2F03153648%2FAfbeelding_JPEG-kinderen-small-392x222.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbeverwijk.nieuws.nl%2Fsport-en-gezondheid%2F20181203%2Fkinderen-kennemerland-bewegen-meer-en-eten-en-drinken-gezonder%2F&docid=i5dQ8OrQTUh9_M&tbnid=b2ky7r1iml17uM%3A&vet=10ahUKEwia0crWyYTjAhXNzaQKHUo3AFAQMwg9KAIwAg..i&w=392&h=222&bih=689&biw=1078&q=kinderen&ved=0ahUKEwia0crWyYTjAhXNzaQKHUo3AFAQMwg9KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.s-bol.com%2Fimgbase0%2Fimagebase3%2Flarge%2FFC%2F5%2F1%2F2%2F0%2F9200000081850215.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fbadlaken-rode-camper-busje-150-x-110-cm%2F9200000081850215%2F&docid=RLMW__8I7pNC1M&tbnid=hn5eU75A1Jaz-M%3A&vet=10ahUKEwjwhebWzYTjAhWC_aQKHVp-D1MQMwhZKAcwBw..i&w=550&h=353&bih=689&biw=1078&q=busje&ved=0ahUKEwjwhebWzYTjAhWC_aQKHVp-D1MQMwhZKAcwBw&iact=mrc&uact=8


Verkenning in de buurt 

HOE?



• Kwaliteit van het aanbod staat voorop  

• In verbinding met (informele) partijen in de 
buurt. Daar waar mogelijk in samenhang 
organiseren van activiteiten 

• Ouders blijven aan zet: zelf brengen en halen

• Maatwerk indien nodig

• Streven = Duurzame aanpak




