
Een eerlijk gesprek over 
kinderwens, seksualiteit en 
anticonceptie 

Conferentie: Samen verder met kansrijke start
Februari 2020



Programma

14.40u Welkom

14.50u Kansrijke Start en doelstelling NNZ 

15.00u Film en uitleg programma NNZ

15.10u Organisatie van het programma

15:20u Vragen

15.30u Afsluiting



Voordat we beginnen…

Wat wil je weten?

?



Om het doel te bereiken zijn lokale coalities nodig die 
vanuit landelijke gefaciliteerd en gestimuleerd worden

Voettekst4

Géén kinderen, niet in 
beeld van jeugdzorg of 
gerelateerde instanties 
gericht op kinderen.

Wél bijna altijd bij andere 
professionals actief in het 
sociale domein!

Ná de geboorte en 
daarmee weer vóór een 
mogelijke nieuwe 
zwangerschap.



Doelstelling:

Kwetsbare mensen maken een bewuste keuze over hun kinderwens 

zodat zij niet meer onbedoeld zwanger raken.

Nu Niet Zwanger

Door actieve begeleiding en een eerlijk gesprek over



Kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij sprake is 
van (vaak) een combinatie van:

Opeenstapeling van problemen en beperkingen zoals het zich 
gecombineerd voordoen van bijvoorbeeld ernstige psychiatrische 
problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, 
schulden, loverboyproblematiek, illegaliteit, etc.

Gebrek aan zelfredzaamheid en zelf herstellend vermogen

Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en 
omgeving

Vanwege complexe problematiek (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse 
organisaties

Doelgroep



Film



Verantwoordelijkheid Geld LeefomgevingKennis Emoties

Cliënten

Professionals



Hoe werken we?

Presentie

Motivational interviewing

Werken vanuit de Presentiebenadering;
Aansluiten

Als ondersteunende techniek;
Engageren, focussen, ontlokken, plannen.
Let op verandertaal.



Opzet in de regio



Regulier waar regulier kan



Essentieel
Vrijwillig en gemotiveerd

Presentie en  Motivational Interviewing

Samenwerking met (para)medici 

Database follow up



Nu Niet Zwanger

Bel ons – Mail ons – Bekijk onze website – Volg en deel ons op LinkedIn

nnz@ggdghor.nl – www.nunietzwanger.nl
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