
Werkwijze Zorg Advies Team 0 tot 4 jarigen  
 

Vaste overlegpartners: 

- Team toegang Gemeente Gennep 

- Zorgregisseur en/of Gedragwetenschapper team toegang 

- GGD 

- Ouders 

- Meldende organisatie 

Overlegpartners op uitnodiging in overleg met de ouders: 

- Bovenschools Ondersteuningsloket ( Bij een kind van 3 jaar) 

- Kinderdagverblijven 

- Peuterspeelzalen 

- Huisartsen 

- Integrale vroeghulp 0 tot 7 jaar 

- Veilig Thuis 

Doel ZAT overleg 0 tot 4 jarigen: 

• Uitgangspunt is de uitwisseling van gegevens en afstemming tussen partners in het kader van 

samenwerking en ketenaanpak.  

• Uitgangspunt is vroegsignalering en preventie. 

• Doel is zoveel mogelijk kinderen, die baat hebben bij aanbod VVE of anders, toe te leiden 

naar peuterzorg (=voorschoolse instelling inclusief VVE aanbod).  

• Organiseren van een goede start op het basisonderwijs (de juiste plek).   

Doelgroep: 

• Voorschool: leeftijd 0 tot 4 jaar -  al dan niet op peuterspeelzalen/kinderopvang -  onder 

verantwoordelijkheid gemeenten 

Er zijn drie formulieren: 

- Aanmeldingsformulier 

- Uitnodigingsformulier 

- Notulen en afspraken 

Archiveren: 

De gemeente Gennep werkt in Verseon waar gegevens in opgeslagen worden. In kader van de wet 

op persoonsgegevens hebben enkele mensen toegang tot dossiers. 

 



Route:  

 

Organisatie signaleert 
Organisatie bespreekt 

signalen met de ouders. 

De situatie lost op. 

Ontwikkeling kind gaat 

verder. 

De situatie lost niet op.  Er is advies nodig 

vanuit ZAT. Ouders geven toestemming. 

Organisatie meld aan bij secretaris ZAT 

overleg 0 tot 4 jaar, middels een volledig 

ingevuld formulier. 

Ouders, de meldende organisatie en 

eventueel benodigde organisaties 

worden uitgenodigd voor een multi 

disciplinaire overleg.  

Er vindt een multi disciplinaire overleg 

plaats. Dit overleg wordt voorgezeten  

en genotuleerd door team toegang. 

Samen met de organisaties en de 

ouders worden afspraken gemaakt om 

een ontwikkeling in gang te zetten. Er 

wordt een evaluatie datum 

afgesproken. 

De ouders en de meldende organisaties 

ontvangen een notulen/verslag van de 

bijeenkomst met de gemaakte afspraken. 


