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Introductie Presentatie 

over PSD5

Panel: 

Tips & Tricks van 

Zaanstad en Tilburg

Do’s en dont’s vanuit 

de zaal

14:40 – 14:45 14:45 – 14:55 14:55 – 15:25 15:25 – 15:30
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Kansrijke start 

Amsterdam

Ede

Dordrecht

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Zaanstad

Gezond Gewicht bij kinderen en jongeren

Alkmaar

Almere

Alphen aan den Rijn

Haarlem

Rotterdam

Smallingerland

Venray

14 gemeenten ontwikkelen samen met kernpartners uit het medisch 
domein, sociaal domein en publieke gezondheid, een integrale aanpak op 
2 thema’s: 
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Lokale coalities met 

gezamenlijke ambities en doelen

Garantie van gezamenlijke

randvoorwaarden

Commitment bestuurlijke

en politieke figuren

Analyse van aard en

omvang verschillen

Investering in leiderschap
en cultuur

Focus op de doelgroep
met de grootste
achterstand

Behoeften, perspectief en context 
van de doelgroep centraal

Inzet van interventies die 
passen bij de doelgroep
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Panel



Wat is jouw belangrijkste TIP voor een integrale aanpak van Kansrijke 
Start?  

Schrijf dit op de rode post-it.

Plak de post-its bij het verlaten van de zaal op de poster.
Wij verzamelen alle tips en tops en de uitwerking komt in het
verslag van deze bijeenkomst.

Wat is jouw belangrijkste TOP voor een integrale aanpak van Kansrijke
Start?

Schrijf dit op de groene post-it.



Maak keuzes, niet te
veel effort in een kleine

groep
Dat men met elkaar

aan tafel zit

Maak gebruik van bestaande
overleggen/relaties tussen partners. 

Wat gaat er al goed, deel successen / 
mooie voorbeelden

Het opstarten en versterken
van het samenwerken in het 
medisch – en social domein

Dat alle neuzen dezelfde kant
op staan

Gezamenlijk doel, erkennen van  
wederzijdse belangen, rolverdeling

helder hebben

Uitgaan van de 
behoefte van de klant

Berekening, inzichtelijk maken
wat levert het op per helpen van 

kansarm gezin

Korte lijnen en vertouwen in de 
samenwerkende partijen in de 
ketenzorg rondom de geboorte

Uitvoerende instanties vinden elkaar
in de regio voor een goede start van 

het kind. Een goede aanjager is 
nodig hiervoor!

SAMENVATTING



Meer aandacht voor de 
zwangere en ongeboren

kind!

Richtlijnen voor meten
kwetsbaarheid

en voor meten uitkomsten
(wanneer doen we het goed

volgens de overheid) 

Start bij aanstaande ouders en draag zorg
voor een gezonde en fitte zwangerschap door 

zowel fysieke als sociaal emotionele
begeleiding ipv zwangerschapscursus aanbod

Chaos – iedere kraamkliniek
neemt eigen initiatief, er is 

geen beleid

Denk bij preventie ook aan
sociaal emotioneel vlak (band 
met de baby, transitie naar

ouderschap)

Zoek contact en zorg voor
afstemming tussen beleid, 
bestuurs en uitvoerende

teams

Ambities en doelen niet te hoog
stellen, stap voor stap

Start met cijfers: belang van 
preventie

Samenwerking in 
vergoedingsstructuur voor

zorgverleners opnemen

Waar start je en wie start er?

SAMENVATTING


