
Kansrijke Ontmoetingen
Kansrijke Ontmoetingen is een onderdeel van Kansrijke Start en wordt als 
project uitgevoerd door CPZ waarbij de verbindingen tussen de geboortezorg, 
jeugdgezondheidszorg en het  sociaal domein op zowel, landelijk, regionaal als 
lokaal niveau wordt gelegd en versterkt.
Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, 
met name kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. De belangrijkste bouwstenen van 
het programma zijn de zogenaamde lokale coalities. Het Stimuleringsprogramma lokale coalities 
Kansrijke Start van Pharos ondersteunt gemeenten bij het bouwen of versterken van lokale en/of 
regionale coalities, om tot een gezamenlijke aanpak te komen rond de eerste 1000 dagen van kinderen. 
Waar Pharos de ontwikkeling van lokale coalities vanuit gemeenten stimuleert, pakt CPZ de handschoen 
op door met het project Kansrijke Ontmoetingen vanuit de geboortezorg de verbinding tussen het 
medisch en het sociale domein en de jeugdgezond-heidszorg te stimuleren.

Kansrijke Ontmoetingen richt zich op drie sporen

1. Landelijk
Samenwerking creëren tussen 
professionals en hun landelijke 
vertegenwoordigers in de 
geboortezorg, jeugdgezond-
heidszorg en het sociaal domein.

2. Regionaal
Aansluiten bij het stimulerings-
programma van Pharos en 
samenwerken met het NCJ. Het 
stimuleren en ondersteunen van 
lokale coalities.

3. Kennisdelen
Professionals uit de geboortezorg, 
jeugdgezond-heidszorg en het 
sociaal domein handreikingen 
bieden. Delen van inspirerende 
voorbeelden, kennis en creëren 
van een netwerk. 

In de drie sporen worden o.a. de volgende middelen ontwikkeld

1. Landelijk
Landelijke bijeenkomsten waarbij 
landelijke partijen zich inzetten 
voor draagvlak en 
randvoorwaarden en handvatten 
aanreiken.

2. Regionaal
Toolkit voor geboortezorg-
professionals die gespiegeld 
wordt aan de tools voor het 
sociaal domein vanuit het 
actieprogramma Kansrijke Start.

3. Kennisdelen
Webinars, kennisbijeenkomsten 
en via de websites 
www.kennisnetgeboortezorg.nl
www.kansrijkestartnl.nl
Preventieconferentie in 2020

Het project Kansrijke Ontmoetingen sluit aan op relevante elementen uit:
• Actieprogramma Kansrijke Start 
• Stimuleringsprogramma Kansrijke Start
• De Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 - 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’
• Adviezen van de Expertgroep Preventie van het CPZ
• JGZ Preventieagenda
• Nationaal Preventieakkoord

Over CPZ

Het CPZ is een netwerkorganisatie, opgericht door 
Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, 
Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars. 
Het CPZ zet zich in voor integrale zorg en preventie 
rond zwangerschap en geboorte. Het CPZ werkt 
samen met de partijen in de geboortezorg aan de 
best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en 
elk gezin. 

College Perinatale Zorg
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Anne-Katrien Ausems, 
projectmanager Kansrijke Ontmoetingen 
via annekatrienausems@collegepz.nl of 
030 2739786. Bekijk de website van CPZ 
www.kennisnetgeboortezorg.nl.

https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start 
https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/brochures/2019/04/12/stimuleringsprogramma-lokale-coalities-kansrijke-start
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2019/06/Preventieagenda_Geboortezorg-1.pdf
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/advies-expertgroep-preventie-een-goede-start-voor-een-beter-nederland/
https://www.ncj.nl/themadossiers/preventieagenda/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord
file:annekatrienausems%40collegepz.nl
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/

