
Platform
Het samenwerkingsverband voor professionals die werken met 
jonge kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek

Werk je als professional in de regio Gooi en Vechtstreek met kinderen van  
0 tot 4 jaar? Dan kun je bij Platform 0-4 al je vragen stellen over de 
ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Platform 0-4 helpt je 
direct verder met je vraag of brengt je in contact met de juiste organisatie. 

Met welke vragen kan ik er terecht?
Het kan een vraag zijn om advies, over hoe om te gaan met een specifieke 
situatie. Of hulp bij de zoektocht naar de juiste organisatie die een kind 
verder kan helpen. Voorbeelden van vragen zijn:

• We hebben een peuter op de groep die erg haar eigen gang gaat, niet lijkt te 
luisteren en heel boos kan worden. Moet ik hierbij hulp inschakelen? Van wie? 

• Ik vraag mij af of dit kind wel naar een gewone basisschool kan. Wie kan er met 
me meekijken?

• Ik heb het vermoeden dat ouders op persoonlijk vlak vastlopen (bijv. schulden, 
stress). Hoe kan ik dit bespreekbaar maken en naar wie kan ik ze verwijzen?

• Een jongetje in de groep is erg verlegen en praat niet. Hoe ga ik hiermee om? 
• We signaleren dat een meisje achterloopt in haar ontwikkeling. Het zou fijn 

zijn als zij bij de start extra hulp krijgt op school. Hoe kunnen we dit voor haar 
regelen?

• Welke vormen van speciaal onderwijs zijn er eigenlijk? En hoe is dit geregeld,  
hoe kan ik een kind hiervoor aanmelden?

• Ik maak me zorgen over de ontwikkeling van een kind en het lukt mij niet om 
ouders te motiveren om hulp te vragen. Welke stappen kan ik zetten?



Wie zitten er in Platform 0-4?
In Platform 0-4 zitten vertegenwoordigers van gemeenten, jeugdgezond-
heidszorg, kinderopvang, jeugdhulpverlening en het samenwerkingsverband 
passend onderwijs. Samen vormen zij een team dat ervoor wil zorgen dat 
kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Waarbij organisaties 
elkaar weten te vinden en gebruik maken van elkaars expertise.

Voor wie is het platform bedoeld?
Elke professional die in de regio Gooi en Vechtstreek werkt met  
0 tot 4-jarigen kan gebruik maken van het platform. Denk daarbij aan: 
pedagogisch medewerkers, gastouders, jeugdverpleegkundigen, 
jeugdartsen, kinderartsen, huisartsen, praktijkondersteuners jeugd, 
jeugdconsulenten, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, 
audiologisch centrum en NSDSK.

Hoe kan ik Platform 0-4 bereiken?
Het platform is iedere donderdag van 12.30 tot 14.30 uur bereikbaar op 
telefoonnummer: (035) 699 18 89. De medewerker aan de telefoon helpt 
je direct verder. Soms lukt dat niet. Dan neemt de juiste persoon op korte 
termijn contact met je op.

  (035) 699 18 89 |  platform@regiogv.nl
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