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Met veel praktijkvoorbeelden uit regio Utrecht



• Gemeenten en professionals willen beter samenwerken om kinderen de best mogelijke start van 

hun leven te geven. 

• In regio Utrecht werken daarom 18 gemeenten aan lokale coalities Kansrijke Start. 

• De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van (financiering van) Kansrijke Start zijn hoopgevend. 

SAMENVATTING 

Ontwikkelingen                                      maart 2022                    Aandachtspunten

Samenwerking en ambities

Steeds meer coalities:
• formuleren ambities
• bedden dit in een breder beleidskader in
• maken én bekrachtigen samenwerkingsafspraken

• het blijven binden van partners
• draagvlak op bestuurlijk/management niveau

Partners

Coalities bestaan steeds meer uit partners: 
• uit medisch domein en informele zorg 
• op het gebied van armoede
• vanuit de doelgroep

• overleg met GGZ, huisartsen, kraamzorg, ziekenhuizen
• overleg met de doelgroep 
• afstemming binnen de gemeente

Initiatieven

Er zijn diverse concrete initiatieven gestart. • initiatieven in de fase voor een zwangerschap
• structurele bekostiging van interventies

Monitoring

Steeds meer coalities monitoren hun vorderingen. • monitoring benutten om successen delen 
• de doelgroep betrekken 



EEN KANSRIJKE START 1 van 2

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start is in 2018 gelanceerd vanuit de overtuiging dat: 

• ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient 

• de eerste 1000 dagen -van kinderwens tot peuter- cruciaal zijn voor een kans op een goede toekomst

• de gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte een belangrijke 

voorspeller is van fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd

• dit ons allemaal aan gaat: de kinderen zelf, hun ouders, zorgprofessionals, 

de overheid, de samenleving. 

We kunnen dit bereiken door:

• al voordat sprake is van een zwangerschap aandacht te hebben voor regie op 

kinderwens en voor gezond zwanger worden

• (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie zo vroegtijdig mogelijk te signaleren en te ondersteunen 

• het sociaal en medisch domein sterker met elkaar te verbinden. 

Meer info op www.kansrijkestartnl.nl



EEN KANSRIJKE START 2 van 2

• Gelukkig gaat het met de meeste baby’s goed bij de geboorte. 

• 16% van de kinderen heeft bij de geboorte een valse start, en daardoor:

• vaker fysieke en psychische problemen

• vaker suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht

• vaker jeugdhulp nodig.

• Meerdere factoren bevorderen of belemmeren een gezonde start.

• belangrijke belemmerende factor = stress bij ouders

• belangrijke bevorderende factor = goed sociaal netwerk

• Het gaat om een goede balans tussen alle factoren.

• Iedereen kan in een kwetsbare situatie komen.

• Kwetsbaarheid is een momentopname. 

ruim

2.200
kinderen 

in regio Utrecht

De Atlas Kwetsbaarheid
voorspelt het risico 
op kwetsbaarheid 

bij (potentiële) ouders.

https://kwetsbaarheid.kansenkaart.nl/kwetsbaarheidsindex#6.16/52.321/5.285


LOKALE COALITIES KANSRIJKE START

• Om kinderen een Kansrijke Start te bieden, is het belangrijk dat betrokken zorg- en 

hulpverleners voor en rondom de zwangerschap en tijdens de eerste levensjaren van een 

kind goed samenwerken. 

• Dit betekent een goede samenwerking tussen het sociale en het medische domein. 

• Om deze samenwerking vorm te geven, werken gemeenten aan lokale coalities.

• De focus ligt op lokale vraagstukken: wat werkt het beste in onze gemeente, in onze regio?

• Gemeenten krijgen kosteloos ondersteuning door Pharos.

• Daarnaast krijgen zij advies van GGD regio Utrecht.

• Ook een ROS (Regionale OndersteuningsStructuur) of zelfstandige adviseurs helpen 

gemeenten.

Deze animatiefilm 

laat zien wat een 

lokale coalitie 

is en doet.

https://www.kansrijkestartnl.nl/actueel/nieuws/2021/02/09/animatiefilm-%E2%80%98belang-van-een-lokale-coalitie-kansrijke-start%E2%80%99


18 
gemeenten 

vormen lokale coalities 

met hulp van 

de impuls Kansrijke Start 

van VWS

LOKALE COALITIES KANSRIJKE START IN REGIO UTRECHT

NB In de andere gemeenten zijn ook initiatieven die een Kansrijke Start bevorderen.

Daar gaat deze rapportage niet op in. 

Kijk in de interactieve kaart op 
www.kennisnetgeboortezorg.nl 
voor de contactgegevens van 
de lokale coalities.

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kansrijke-start-2/wegwijzer-kansrijke-ontmoetingen/interactieve-kaart-sociale-verloskunde/


STARTMOMENTEN LOKALE COALITIES

2019 2020 2021 volgt/andere aanpak

Gemeente Oudewater

11 van de 18 gemeenten geven aan dat de voortgang van hun lokale 
Kansrijke Start-programma door de coronapandemie is vertraagd. 



MOGELIJKE PARTNERS IN LOKALE COALITIES 

• Jeugdgezondheidszorg

• Wijkteam

• Schuldhulpverlening

• Huisvesting

• Werk en inkomen

• Maatschappelijk werk 

• Veilig Thuis

• Verslavingszorg

• MEE

• Jeugdhulp

• Voedselbank

• Maatschappelijke opvang

• Jongerenwerk

Sociaal 
domein

Medisch 
domein

• Verloskundige

• Kraamzorg

• Gynaecoloog

• Kinderarts

• Huisarts/POH

• Volwassen-GGZ

• Zorg voor licht verstandelijk 

beperkten (LVB)

Gemeente Zorgverzekeraar

• (Aanstaande) ouders

• Scholen

• Kinderopvang

• Stichting Babyspullen

• Kerk, moskee

• Mamacafé

impact!

Lokale 
samenleving



BETROKKEN PARTNERS UIT MEDISCH DOMEIN IN REGIO UTRECHT

VSV = Verloskundig Samenwerkingsverband 

GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg

POP-poli = Psychologie, Obstetrie en Pediatrie-poli
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BETROKKEN PARTNERS UIT SOCIAAL DOMEIN IN REGIO UTRECHT

GGD = Gemeentelijke Gezondheidsdienst

CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin

ROS = Regionale Ondersteuningsstructuur
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BETROKKEN AFDELINGEN BINNEN DE GEMEENTE IN REGIO UTRECHT
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OVERIGE BETROKKEN PARTNERS IN REGIO UTRECHT



DOELGROEP

Doelgroep = (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie

• Samenwerking met de doelgroep komt steeds meer in beeld.

• 8 gemeenten geven aan de inzichten van ervaringsdeskundigen te (willen) benutten voor 

doelstellingen, activiteiten, monitoring en evaluatie. 

Bekijk alles vanuit het kind 
en/of de (aanstaande) ouders

Bedenk dan steeds:
‘Wat levert mij dit op?’

Organiseer een spiegelgesprek

Utrecht organiseerde een 
bijeenkomst waarin jonge ouders 
aan het woord kwamen over 
rondkomen met weinig geld en 
welke steun voor hen waardevol is.

Meer info op www.raedelijn.nl 

Lees de infosheet 
‘Kansrijke Start & 
Samenwerken met de doelgroep’

Meer info op www.pharos.nl 

Benut de contacten die lokale 
professionals hebben

Laat partners van de lokale coalitie 
vragen stellen aan (aanstaande) 
ouders, die zij tegenkomen als 
cliënt/patiënt/bezoeker.

Sluit aan bij wat er al is in de 
gemeente

Gebruik klankbordgroepen, 
CenteringPregnancy-groepen,
panels, ouderraden, mamacafés, 
bewonersgroepen, etc.

Tips 

om het perspectief van (aanstaande) ouders te betrekken:

https://www.raedelijn.nl/
https://www.pharos.nl/infosheets/kansrijke-start-samenwerken-met-de-doelgroep/


ONTWIKKELINGEN IN SAMENWERKING 

• Alle gemeenten in regio Utrecht met een lokale coalitie zijn met zowel professionals uit het medisch 

domein als het sociale domein én met diverse afdelingen van de gemeente in overleg over Kansrijke Start.

• In veel gemeenten wijzigen gaandeweg de betrokken partners, o.a. als gevolg van de gekozen 

doelstellingen en activiteiten.

• Gemeenten werken nog altijd vooral samen met:

• verloskundigen

• jeugdgezondheidszorg/GGD

• wijkteams

• Gemeenten werken steeds meer samen met:

• partners uit het medisch domein

• informele zorg en vrijwilligersorganisaties

• armoede/schuldhulpverlening/werk en inkomen

Samenwerken binnen de gemeente en met 

de doelgroep zijn aandachtspunten.

Gemeenten willen méér overleg met: 

• (volwassen-)GGZ

• huisartsen

• kraamzorg

• ziekenhuizen

• vrijwilligersorganisaties

In de infosheet 
Kansrijke Start & 

Armoede en schulden 
staat hoe bestrijding van 

armoede in Kansrijke Start 
verweven kan worden

In dit interview 
vertelt een Utrechtse 

huisarts waarom huisartsen 
belangrijke partners zijn in 

een coalitie, met tips om hen 
te betrekken.

https://www.pharos.nl/infosheets/kansrijke-start-armoede-schulden/
https://www.pharos.nl/infosheets/kansrijke-start-armoede-schulden/
https://www.pharos.nl/huisarts-partner-kansrijke-start/


AMBITIES VAN LOKALE COALITIES IN REGIO UTRECHT   1 van 3

Amersfoort

Doelen:
• Vroegtijdige signalering van zwangeren in kwetsbare situaties 
• Duurzame inzet van succesvolle preventieve interventies t.b.v. 

ouderondersteuning. 
• Volgens Nu Niet Zwanger methodiek bespreken van kinderwens, 

seksualiteit en anticonceptie bij (potentiële) ouders in zeer kwetsbare 
situaties. 

• Elkaar, elkaars aanbod en contactgegevens kennen. 
• Laagdrempelige, veilige, tijdige en volledige informatie- uitwisseling 

tussen diverse professionals in medische  en sociaal domein (inclusief 
cliënt).

• Helderheid over wie de casemanager is en welke rol de casemanager 
heeft, ook voor de cliënt. Eén plan vanuit alle partners. 

Bunschoten

De ondersteuning aan kwetsbare zwangeren en ouders verbeteren 
en meer kinderen een goede start in het leven geven. 

Doelen:
• Middelengebruik tijdens de zwangerschap aanpakken 
• Ouderschap verstevigen
• Meer groepsaanbod voor jonge ouders
• Samenwerking tussen coalitiepartners verbeteren

Utrecht

Kansen en mogelijkheden van (aanstaande en jonge) gezinnen in een 
kwetsbare situatie vergroten, zodat kinderen gelukkig en gezond opgroeien 
en kunnen meedoen in de maatschappij (en niet belemmerd worden door 
hun eigen problematiek of problemen in het gezin). 

Actielijnen:
1. Ouders en kind centraal in het organiseren van zorg en ondersteuning 
2. Versterken van eigen kracht en het netwerk van jonge ouders
3. Samen blijven leren: van protocol naar mensgericht werken 
4. Doen wat nodig is in complexe situaties
5. Wonen, werk en rondkomen: de basis op orde 
6. Meer aandacht voor ouderschap in de zorg voor volwassenen 

en regie op kinderwens

Utrechtse Heuvelrug

We investeren in de eerste 1000 dagen van de kinderen in de Utrechtse Heuvelrug 
voor een gelijkwaardige en beste start van het leven.

Doelen:
• We weten welke werkzaamheden onze (nauwe) samenwerkingspartners in het 

sociale en medische domein doen en hebben regelmatig contact met elkaar. 
• We ondersteunen ouders waar nodig, zodat zij zich beter toegerust voelen en 

vertrouwen hebben in het ouderschap en de opvoeding.



AMBITIES VAN LOKALE COALITIES IN REGIO UTRECHT   2 van 3

Houten

Dat alle kinderen in Houten gezond en veilig opgroeien en meedoen naar talent en vermogen. 
We willen samen daadkrachtig werken aan het traject voor, tijdens en na de zwangerschap: voor 
alle Houtense kinderen een kansrijke start en daarmee toekomst.
Na de eerste 1000 dagen stopt de ondersteuning en hulp niet. We zullen werken als een keten 
met ketenpartners om problemen te voorkomen, te behouden wat goed gaat, en om te 
herstellen wat nodig is. 

Focuspunten:
• Nieuwe gezinsvormen: (aanstaande) ouders ondersteunen bij scheiden, alleenstaand 

ouderschap, nieuwe samengestelde gezinnen
• Samen is fijner dan alleen: het informele netwerk versterken
• Juiste zorg op de juiste plek: elkaar als professionals op het juiste moment vinden

De Ronde Venen

Een sociale gemeente waar (aanstaande) ouders de kans krijgen en 
ondersteund worden om hun toekomst in eigen hand te nemen. 
Gezondheidsverschillen verkleinen, doordat professionals die dagelijks met 
(aanstaande) ouders werken, elkaar makkelijk weten te vinden; dat we 
drempels tussen verschillende disciplines wegnemen en over de schutting 
van onze organisaties kijken; zodat ouders zich gehoord en geholpen voelen.

Focuspunten:
• Integraal werken 
• Versterken wat er al is
• Deskundigheidbevordering van ouders en professionals
• Informatie rondom de geboortezorg bundelen in een gids 

Bunnik 

Alle kinderen hebben een Kansrijke Start door een optimale samenwerking 
tussen het medische en sociale domein, waarbij aandacht is voor kinderen 
en ouders in een kwetsbare situatie. Hierbij is de onderlinge communicatie 
en het informeren binnen het sociale en medische netwerk van cruciaal 
belang. Een Kansrijke Start betekent een veilige omgeving voor ouder en 
kind, een goede financiële basis, een stevig netwerk waarop teruggevallen 
kan worden en barrières die we samen aanpakken.

Focuspunten:
• Stevig ouderschap
• Informele steun
• Structureel contact tussen zorgverleners
• Taligheid
• Uitbreiding bestaande contactmomenten 

Wijk bij Duurstede

Ieder kind verdient een kansrijke start.

Focuspunten:
• Aandacht voor gezonde leefstijl: roken, alcoholgebruik en (over-)gewicht 
• Tijdig en preventief met elkaar in gesprek: bevorderen samenwerking
• Preconceptiezorg en anticonceptie onder de aandacht brengen bij 

kwetsbare groepen.



AMBITIES VAN LOKALE COALITIES IN REGIO UTRECHT   3 van 3

Veenendaal

Ambities:
• Als één team om een gezin heen staan (tijdig 

signaleren en overdragen met behulp van zorgpaden)
• Voorlichting voor iedere (toekomstige) ouder 

bereikbaar
• Ouders beter voorbereiden op het ouderschap

Soest

Kansrijke Start is een onderdeel van 
de projectgroep Vroegsignalering.

Focuspunt:
• hechting tussen ouder en kind 

Leusden

Dat alle kinderen in onze gemeente gezond en veilig opgroeien en optimale 
kansen krijgen voor een goede toekomst. Door (aanstaande) ouders 
vroegtijdig de juiste ondersteuning (bv. zwangerschapsbegeleiding en extra 
opvoedondersteuning) te geven, kunnen veel problemen voorkomen worden. 

Doelen:
• Betere voorbereiding op het ouderschap
• Informatie laagdrempelig aanbieden
• Opvoedvaardigheden van kwetsbare gezinnen versterken
• Aanbod beter bekend maken

Zeist

Een kansrijke start voor alle kinderen in Zeist. 
De eerste 1000 dagen zijn hiervoor heel belangrijk.

Ambities:
• Voorbereid zijn
• Zorgeloos van start
• Groeiend ouderschap
• Steun dichtbij
• Slim samenwerken



AMBITIES

• De meeste lokale coalities in regio Utrecht richten zich met hun ambities op 

alle fases van Kansrijke Start: voor, tijdens en na de zwangerschap.

• In de uitvoering (initiatieven) is fase 1 (voor een zwangerschap) nog onderbelicht.

• De Kansrijke Start-doelstellingen zijn in vrijwel alle gemeenten ingebed in een breder beleidskader, bv:

• Gezonde Wijken

• Inclusieve Stad

• Beleidskader Sociaal Domein

• Lokaal Gezondheidsbeleid

• Lokaal Preventieakkoord

• Dat gebeurt vaker dan gemiddeld in andere coalities in het land.

• Anderzijds kunnen dergelijke lokale kaders nog verrijkt worden met de fases van Kansrijke Start. 

Voorbeeld:
Bij een Preventieakkoord gericht op roken 

óók aandacht voor stoppen met roken voor/tijdens de zwangerschap. 



SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

• In 1 op de 2 gemeenten in regio Utrecht zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de aanpak 

rondom de eerste 1000 dagen van kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie.

• Dit zijn afspraken op uitvoeringsniveau. 

• In 2020 was dit nog 1 op de 3 gemeenten.

• Met draagvlak op bestuurlijk/management niveau is het borgen van Kansrijke Start succesvoller. 

• In 3 gemeenten zijn de afspraken bekrachtigd met de ondertekening van een overeenkomst. 

• In 2020 had nog geen enkele gemeente dit gedaan.

‘Gemeente en maatschappelijke organisaties 
investeren in eerste 1000 dagen kind’

De Ronde Venen

‘Kansrijke Start Houten’ en 
‘Kansrijke Start Houten voor een goede toekomst kinderen’

Houten

‘Kansrijke Start voor Leusdense kinderen’

Leusden

‘Lokale samenwerking voor 
Kansrijke Start voor Ieder Kind’

Utrechtse Heuvelrug

‘Samen sterk voor een Kansrijke Start in Veenendaal’

Veenendaal

‘Iedereen kan meedoen in Zeist’

Zeist

Klik op de tekst voor het nieuwsbericht

https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Gemeente_en_maatschappelijke_organisaties_investeren_in_eerste_1000_dagen_kind
https://www.houten.nl/nieuws/kansrijke-start-houten
https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/maatschappelijk/761465/kansrijke-start-houten
https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kansrijke-start-voor-leusdense-kinderen
https://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/maatschappelijk/786656/lokale-samenwerking-voor-kansrijke-start-voor-ieder-kind
https://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/maatschappelijk/786656/lokale-samenwerking-voor-kansrijke-start-voor-ieder-kind
https://mura.nl/nieuws/samen-sterk-voor-een-kansrijke-start-in-veenendaal/#:~:text=Om%20kwetsbare%20zwangeren%20tijdig%20de,klachten%27%20en%20%27laaggeletterdheid%27.
https://www.denieuwsbode.nl/nieuws/gemeenteraadsverkiezingen/801051/-iedereen-kan-meedoen-in-zeist-


2. Tijdens             

de zwangerschap

3. Na                 

de geboorte

(tot 2 jaar)

1. Vóór             

een zwangerschap

INITIATIEVEN VAN LOKALE COALITIES   1 VAN 4

Alle fases

Het is de bedoeling dat de vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden?’
het uitgangspunt wordt om zonder terughoudendheid het gesprek over een
gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren. Zo wordt het normaal
om over een zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te
gaan. Het draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders
die ondersteuning en zorg nodig hebben.

Als het gaat om het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen in
kwetsbare situaties, dan is het programma Nu Niet Zwanger bewezen
effectief en actief in Amersfoort en Utrecht (zie sheet 24).

Kijk voor een overzicht van alle initiatieven op 

www.kansrijkestartregioutrecht.nl

www.preconceptieindicatielijst.nl
Website waarop informatie uit de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) is samengevat,
voor zorgverleners die preconceptiezorg verlenen of daarnaar verwijzen.

Naast preconceptiezorg, zijn geen initiatieven speciaal in deze fase (en gestart door lokale coalities Kansrijke Start) bekend in regio Utrecht.
Landelijk komt er steeds meer aandacht voor deze fase. Er zijn ook informatieve websites beschikbaar voor deze fase.

www.strakszwangerworden.nl
Website voor mensen die zwanger willen worden, met tips over hoe ze zo gezond
mogelijk zwanger kunnen worden.

www.zwangerwijzer.nl
Online vragenlijst, waarmee mensen die zwanger willen worden kunnen testen of
er risico’s zijn voor de zwangerschap en de baby. Ze krijgen direct informatie en
(leefstijl)advies en nemen de antwoorden mee naar hun arts of verloskundige.

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/gezamenlijke-aanpak-pledge-preconceptiezorg-ondertekend/#:~:text=Pledge%20preconceptionele%20gezondheid,-In%20de%20pledge&text=De%20centrale%20vraag%20%27Wilt%20u,ondersteuning%20en%20zorg%20nodig%20hebben.
https://www.kansrijkestartutrecht.nl/initiatieven/
http://www.preconceptieindicatielijst.nl/
http://www.strakszwangerworden.nl/
http://www.zwangerwijzer.nl/


2. Tijdens             

de zwangerschap

3. Na                 

de geboorte

(tot 2 jaar)

1. Vóór             

een zwangerschap

INITIATIEVEN VAN LOKALE COALITIES*   2 VAN 4

Alle fases

Multidisciplinair overleg (MDO) of wijknetwerk
Diverse professionals (zoals verloskundigen, kraamzorg,
huisartsen, JGZ en sociale teams) delen kennis, veelal
rondom casuïstiek over zwangeren in een kwetsbare
situatie, soms met de zwangere erbij. Zo leren ze elkaar en
elkaars werkwijze kennen en kunnen ze verbeteren.
Meer info: Raedelijn

o.a. Amersfoort, Bunschoten, De Bilt, Leusden,     
Utrecht, Veenendaal, Zeist

Prenatale voorlichting
Aanstaande ouders kunnen vragen stellen over
de zwangerschap, de bevalling en de periode
daarna. Zo zijn ze beter voorbereid.
Meer info: mmeijerhof@ggdru.nl

De Ronde Venen

Prenataal huisbezoek
In aanloop naar de wetswijziging (juli 2022), faciliteren 25
gemeenten in regio Utrecht al dat JGZ een huisbezoek kan
brengen aan zwangeren in een kwetsbare situatie.
Meer info: NCJ

25 gemeenten
(vóór Kansrijke Start in 14 gemeenten)

Kijk voor een overzicht van alle initiatieven op 

www.kansrijkestartregioutrecht.nl

Zorgpaden
Ontwikkelen van zorgpaden voor vroegsignalering,
tienermoeders en jonge moeders tot en met 23 jaar,
psychische klachten en laaggeletterdheid. Zo weten
(aanstaande) ouders wat ze kunnen verwachten van
zorg en ervaren ze dat de zorg op elkaar afgestemd is.
Meer info: Mura Zorgadvies

Veenendaal

CenteringPregnancy (CenteringZwangerschap)
Zwangere vrouwen krijgen in de verloskundigepraktijk in
een vaste groep informatie over de zwangerschap, bevalling
en ouderschap. Zo hebben ze steun aan elkaar.
Meer info: CenteringZorg

o.a. Leusden, Zeist, Utrecht

* Niet alles is geïnitieerd door coalities, er zijn wel raakvlakken met de doelstellingen van de lokale coalitie.

Voorlichtingsdocument
Een overzicht van informatiemateriaal en 
websites voor anderstaligen en laaggeletterden, om 
hen goed te informeren over onderwerpen als 
zwangerschap, geboorte en kraamtijd (initiatief van 
verloskundigepraktijk Utrecht-West).
Meer info: www.kansrijkestartregioutrecht.nl

alle gemeenten

https://www.raedelijn.nl/actueel/wijknetwerken
mailto:mmeijerhof@ggdru.nl
https://www.ncj.nl/themadossiers/prenataal-huisbezoek-jgz/
https://www.kansrijkestartutrecht.nl/initiatieven/
https://mura.nl/nieuws/samen-sterk-voor-een-kansrijke-start-in-veenendaal/
https://centeringzorg.nl/centeringpregnancy/
https://www.kansrijkestartutrecht.nl/tools/materialen-en-voorlichting


2. Tijdens             

de zwangerschap

3. Na                 

de geboorte

(tot 2 jaar)

1. Vóór             

een zwangerschap

INITIATIEVEN VAN LOKALE COALITIES*   3 VAN 4

Stevig Ouderschap
Speciaal opgeleide jeugdverpleegkundigen ondersteunen
ouders in hun thuissituatie, in het versterken van hun
zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale netwerk.
Meer info: NCJ

23 gemeenten
(vóór Kansrijke Start in 19 gemeenten)

Alle fases

MamaCafé, PapaCafé,  Speel&Deelcafé, etc.
Ouders (en hun kinderen 0-4 jaar) ontmoeten elkaar en wisselen
ervaringen uit over het ouderschap en opvoeden. Soms is er een
activiteit door een professional.

o.a. Amersfoort, Bunnik, Leusden, Soest, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug,  Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Zeist 

Scholing over hechting
Lokale professionals van diverse organisaties vergroten hun
vaardigheden om de relatie tussen ouders en heel jonge
kinderen veiliger te maken, en leren dat ook aan hun collega’s.
Meer info: Stichting Kinderleven

Soest

Kijk voor een overzicht van alle initiatieven op 

www.kansrijkestartregioutrecht.nl

* Niet alles is geïnitieerd door coalities, er zijn wel raakvlakken met de doelstellingen van de lokale coalitie.

https://www.ncj.nl/stevigouderschap/
https://www.stichtingkinderleven.nl/
https://www.kansrijkestartutrecht.nl/initiatieven/


2. Tijdens             

de zwangerschap

3. Na                 

de geboorte

(tot 2 jaar)

1. Vóór             

een zwangerschap

INITIATIEVEN VAN LOKALE COALITIES*   4 VAN 4

Meerdere fases

Routekaart voor ouders
Contactgegevens van lokale organisaties 
per thema, zoals zwangerschap, 
voeding, opvoeding, relatie/ouderschap, 
financiën, bevallen, informele steun.
Meer info: n.wahlen@kwadraad.nl

De Ronde Venen

Kijk voor een overzicht van alle initiatieven op 

www.kansrijkestartregioutrecht.nl

Nu Niet Zwanger
Programma dat hulpverleners concrete middelen biedt om
hun cliënten (vrouw en man) in een open en eerlijk
gesprek te laten nadenken over hun kinderwens,
seksualiteit en anticonceptie.
Meer info: GGD regio Utrecht

Amersfoort, Utrecht

* Niet alles is geïnitieerd door coalities, er zijn wel raakvlakken met de doelstellingen van de lokale coalitie.

Start Kansrijk/De eerste 1000 dagen
Vrijwilligers ondersteunen 1000 dagen lang (aanstaande)
ouders, die wel wat hulp kunnen gebruiken tijdens de
zwangerschap en de eerste jaren van hun kind.
Meer info: Samen Oplopen en Al Amal

Utrecht, Zeist

VoorZorg
Jonge vrouwen die zwanger zijn en een opeenstapeling van problemen hebben,
krijgen 2,5 jaar ondersteuning van een vaste VoorZorg-verpleegkundige. Zo
bevorderen ze de de gezondheid en ontwikkelingskansen van henzelf en hun kind.
Meer info: NCJ

Nieuwegein, Utrecht, Vijfheerenlanden, Zeist

mailto:n.wahlen@kwadraad.nl
https://www.kansrijkestartutrecht.nl/initiatieven/
https://www.ggdru.nl/zorgprofessionals/advies-en-ondersteuning/nu-niet-zwanger#:~:text=Nu%20Niet%20Zwanger.,zij%20niet%20onbedoeld%20zwanger%20raken.
http://samen-oplopen.nl/start-met-project-kansrijke-start/
https://www.al-amal.nl/1000dagen/
https://www.ncj.nl/voorzorg/


MONITORING

• Een succesfactor in een duurzame aanpak is het monitoren (en evalueren) van o.a. de 

samenwerking en de resultaten.

• Wat goed en minder goed binnen Kansrijke Start? Wat werkt voor de doelgroep? 

• Het delen van successen stimuleert de lokale beweging Kansrijke Start.

• Inmiddels monitoren 4 lokale coalities in regio Utrecht hun voortgang en/of uitkomsten.

• Nog eens 8 gemeenten zijn dit van plan.

Tips 
bij het opstarten van lokale monitoring:

De infosheet 
Kansrijke Start & 

Monitoring & 
Evaluatie

De lokale 
indicatorenset.

Het RIVM 
verzorgt 

de cijfers per 
gemeente.

https://www.pharos.nl/infosheets/kansrijke-start-monitoring-en-evaluatie/
https://www.pharos.nl/infosheets/kansrijke-start-monitoring-en-evaluatie/
https://www.rivm.nl/zorg/organisatie-van-zorg/kansrijke-start/indicatoren-voor-lokale-monitoring-kansrijke-start


ACTIES OM PARTNERS TE VERBINDEN   1 VAN 2

Fysieke bijeenkomst (met Kansrijke Start-taart) met de coalitie, 
waarin partners vertellen wat hun organisatie bijdraagt aan een 
Kansrijke Start en de intentieovereenkomst tekenen.

Houten

Symposium en netwerkoverleggen (met lunch) over 
inhoudelijk thema, met een ervaringsdeskundige.

De Ronde Venen

Digitale inspiratiesessie voor professionals en inwoners met o.a. 
workshops, een kennisquiz en een gesprek met de wethouder 
over zijn ervaringen als vader en zijn motivatie voor het werken 
aan een Kansrijke Start.

Utrecht



ACTIES OM PARTNERS TE VERBINDEN   2 VAN 2

Digitale bijeenkomst van de coalitie, waarin 
partners de successen van het afgelopen 
jaar ophalen via mentimeter.

Leusden

Expertmeeting van de coalitie en meer partners, waarin de 
aanwezigen hun organisatie een plek geven in de klantroute 
voor de eerste 1000 dagen.  

Zeist

Bingo tijdens een (online) bijeenkomst met 
partners, met weetjes over de eerste 1000 
dagen en over de lokale situatie. 

Utrecht

Nieuwsbrieven over de doelen en activiteiten van 
de lokale coalitie.

De Ronde Venen, Utrechtse Heuvelrug, Zeist

https://www.kansrijkestartnl.nl/lokale-coalities/klantroutes-kansrijke-start


KANSRIJKE START HEEFT DE TOEKOMST   1 van 2

• De komende jaren bouwen we samen verder aan een Kansrijke Start voor ieder kind in regio Utrecht.

• Lokale coalities in regio Utrecht hebben volop plannen, zoals:

• fysieke bijeenkomsten met de coalitie organiseren

• sociale kaart maken

• samen met ouders werken 

• impact op ouders en kinderen meten door het verzamelen van kwantitatieve en narratieve data

• beter communiceren over Kansrijke Start in de gemeente

• een signalenkaart over kwetsbaarheid maken

• meer aandacht voor hebben voor voorbereiding op ouderschap

• deskundigheidsbevordering van professionals op thema’s van Kansrijke Start

• De inzet vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start is om Nu Niet Zwanger in heel 

Nederland beschikbaar te maken. 

• In die lijn wordt in regio Utrecht gestreefd naar Nu Niet Zwanger als een basisvoorziening in alle       

26 gemeenten in de regio.



KANSRIJKE START HEEFT DE TOEKOMST   2 van 2

• Werken aan Kansrijke Start is een langdurig veranderproces, met veel verschillende partijen.

• Aandacht is nodig voor het betrokken houden van partners en het behouden van een trekker.

• De coalities ontvangen een extra 4e jaar van de impuls Kansrijke Start in 2022.

• Er zijn aanvullende subsidiemogelijkheden.

• Sommige gemeenten in regio Utrecht willen aanspraak maken op de impuls Kansrijke Start.

• Structurele bekostiging van lokale coalities en interventies zou de borging van resultaten bevorderen.

• In het regeerakkoord staat dat in elke gemeente een programma Kansrijke Start zal worden ingezet. 

• Er zijn structureel middelen beschikbaar gekomen. 

• Hoe het programma er de komende kabinetsperiode uitziet is rond de zomer van 2022 bekend.

• Het wordt steeds duidelijker dat een investering in de 1e 1000 dagen veel oplevert voor het kind,          

de ouders én de samenleving. 

• Kansrijke Start wordt daarom gezien als de ultieme vorm van preventie. 

Voorbeeld:
Samen Kansrijk 

en Gezond

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/samen-kansrijk-en-gezond/subsidie-aanvragen/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/samen-kansrijk-en-gezond/subsidie-aanvragen/


Samen werken aan een Kansrijke Start in regio Utrecht

REGIONALE SAMENWERKING

• Lokale coalities werken op gemeenteniveau aan een Kansrijke Start. Bijzonderheden: 

• Gemeenten Woerden en Oudewater werken samen.

• In grote gemeenten ontstaan coalities op wijkniveau.

• Op regionaal niveau geeft de regionale aanjaaggroep Kansrijke Start een extra impuls aan 

een Kansrijke Start.

• De regionale aanjaaggroep bestaat uit gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht en Raedelijn 

en heeft verbinding met de Health Hub Utrecht. 

• Gemeenten en samenwerkingsverbanden benutten de aanjaaggroep o.a. om signalen af 

te geven en geïnspireerd te raken door regionale voorbeelden. 

• Op www.kansrijkestartregioutrecht.nl staan initiatieven in de regio en handige tools.

http://www.kansrijkestartregioutrecht.nl/


MEER WETEN

Klik op de afbeelding voor de link 

www.kansrijkestartregioutrecht.nl www.volksgezondheidsmonitor.nl www.ggdatlas.nl

www.pharos.nl www.kennisnetgeboortezorg.nl www.kansrijkestartnl.nl

https://ggdru.buurtmonitor.nl/
https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/de-eerste-1000-dagen-van-utrechtse-kinderen/page633.html
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kansrijke-start-2/wegwijzer-kansrijke-ontmoetingen/
https://www.kansrijkestartnl.nl/
https://www.pharos.nl/thema/eerste-1000-dagen-van-een-kind/
http://www,kansrijkestartregioutrecht.nl/
http://www.kansrijkestartregioutrecht.nl/
http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/
http://www.ggdatlas.nl/
http://www.pharos.nl/
http://www.kennisnetgeboortezorg.nl/
http://www.kansrijkestartnl.nl/


MEER LEZEN



MEER LUISTEREN

Over waarom vroeg 
signaleren van problemen 
en betere zorg en 
ondersteuning voor 
vrouwen en jonge gezinnen 
noodzakelijk is.

Met:
• Adonia (moeder)
• Navina (moeder)
• Coby (moeder)

Over hoe het is om 
psychische problemen rond 
de zwangerschap te hebben, 
waar de oorsprong ligt en 
wat je er aan kunt doen.

Met:
• Vrouwen die rond hun 

zwangerschap te maken 
kregen met depressie, 
angst, psychose of PTSS

Over de kansen van het 
programma Kansrijke Start 
en de samenwerking binnen 
VSV‘s en met de gemeente.

Met:
• Jinke van der Put 

(jeugdarts)
• Kirsten Schatorjé 

(verloskundige)
• Myrna Knol 

(verloskundige)

Over sociale verloskunde, de 
levenslange impact van een 
slechte start en wat we 
kunnen doen om de eerste 
1000 dagen zo goed mogelijk 
te laten verlopen.

Met:
• Eric Steegers

(hoogleraar gynaecologie) 
• Jordy Clemens 

(wethouder)

Over hoe mensen signalen van 
armoede verborgen houden 
en hoe je ze toch herkent. 

Met:
• Dagmar Niewold 

(ervaringsdeskundige) 
• Marja van Rooijen

(adviseur Gezondheids-
bevordering)

Klik op de afbeelding voor de link 

Over hoe je een patiënt met 
een kinderwens goed 
begeleidt, als je twijfelt of het 
een verstandige keuze is om 
zwanger te worden. 

Met:
• Peter Leusink

(huisarts en arts  
seksuele gezondheid)

• Ingrid van Zoest
(arts voor verstandelijk  
gehandicapten)

https://anchor.fm/pharos---expertisecentrum-gezondheidsverschillen/episodes/De-spijkerbroek-is-de-veiligheid-voor-mij-eajsjo
https://anchor.fm/zwartemuisjes
https://www.verloskundigbaken.nl/podcast/8-kansrijke-start-een-jeugdarts-aan-het-woord-met-jinke-van-der-put/
https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2020/06/11/podcast-12-een-kansrijke-start
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/artsen-podcast.htmAflevering_11_Kwetsbaar_Ouders_(Afleveringen)-anchor


MEER UITDRAGEN

Klik op de afbeelding voor de link       

naar gratis campagnematerialen 

Campagne voor 
aandacht voor de 
echte, eerlijke 
verhalen rond de 
zwangerschap.

Campagne voor 
waardering en 
steun voor ouders 
in de eerste 1000 
dagen.

Campagne voor het 
stimuleren van de 
hechting tussen 
ouders en kind en 
het bespreken van 
zorgen met 
zorgverleners.

Rollup banner van 
Kansrijke Start regio 
Utrecht.

Kosteloos te leen 
voor bijeenkomsten 
via aroose@ggdru.nl

https://gezondegeneratie.nl/eerste-1000-dagen/
https://eerlijkzwanger.nl/
https://www.kansrijkestartnl.nl/campagne-mamaliefde-en-papaliefde-is
https://www.kansrijkestartnl.nl/campagne-mamaliefde-en-papaliefde-is
mailto:aroos@ggdru.nl


Deze rapportage is gebaseerd op de landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM (september 2021), onderdeel van de vijfde voortgangsrapportage Kansrijke Start van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (februari 2022). De gemeenten in regio Utrecht gaven toestemming om hun gegevens te delen met GGD regio Utrecht ten behoeve 
van deze regionale rapportage. Het ontwerp van deze presentatie is gemaakt in opdracht van Raedelijn. 
GGD regio Utrecht bedankt alle betrokkenen voor hun medewerking.

GGD regio Utrecht
A. Roose-van Leijden 
aroose@ggdru.nl 
www.kansrijkestartregioutrecht.nl

Maart 2022

Meer info op www.kansrijkestartregioutrecht.nl

http://www.kansrijkestartregioutrecht.nl/

