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Daarom actieprogramma Kansrijke Start

Presenter-notities
Presentatienotities
Filmpje: Het belang van de 1e 1000 dagen: https://www.youtube.com/watch?v=vZKYzHQ6ywg



Presenter-notities
Presentatienotities
https://open.overheid.nl/repository/ronl-d6cdb51e2b6363daf11f82b5ae083dbee263692b/1/pdf/Infographic-Integraal-Zorgakkoord.pdf



Opdracht IZA
B. Regionale samenwerking - algemeen
3. Organisatie van de regionale samenwerking
a. “Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en gemeenten 
werken samen aan de grote transformatieopgaven in de regio, vanuit het 
perspectief van de patiënt en vanuit de opdracht om samen integrale en passende 
zorg te bewerkstelligen. De IZA-partijen erkennen het belang van de samenhang 
tussen het zorgdomein, het sociaal domein en de publieke gezondheid. De VNG 
heeft commitment uitgesproken om op dit punt op regionaal niveau bij te dragen 
aan de regiobeelden en regioplannen en laat zich daarbij ondersteunen door de 
GGD als kennispartner.” 

[Bron: IZA, p. 45]
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Presentatienotities
https://open.overheid.nl/repository/ronl-464b0967c396f0f6cc75069e52d1d1ace9a838a6/1/pdf/Integraal%20Zorg%20Akkoord.pdf



Opdracht IZA
G. Gezond leven en preventie: ketenafspraken
1. (Regionale) preventie-infrastructuur
d. “Daarnaast richten zorgverzekeraars en gemeenten met ingang van 1 januari 2024 
in ieder geval de volgende ketenaanpakken in: Kansrijke start, valpreventie bij 
ouderen, aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, de gecombineerde 
leefstijlinterventie bij overgewicht van volwassenen en welzijn op recept. Hierover 
worden uiterlijk 15 december 2022 in een addendum bij zowel het IZA als het GALA 
nadere bestuurlijke afspraken gemaakt.”

[Bron: IZA, p. 81]



[Bron: landelijke presentatie GALA (VNG, 1/11/2022)]



Vertaalslag naar Kansrijke Start in de regio
Top down: Samenwerkingsopdracht IZA + opdracht Kansrijke Start VWS
Bottom up: Bijeenkomst Kansrijke Start in en met de regio op 31/3 

Uitkomst: meerwaarde van regionale samenwerking



Vertaalslag naar Kansrijke Start in de regio
• Domeinoverstijgende samenwerking rond aanstaand en jong ouderschap in de regio ZHZ

- Scope: passende zorg aan de populatie -10(!) maanden tot +/- 2 jaar 
= volwassenen en (on)geboren kinderen

• Opdracht VWS: “zorg, ondersteuning en samenwerking vanuit hulpbehoefte”
- Doelstelling samenwerking in de regio: lokale inzet waar mogelijk, gemeente-overstijgend afstemmen en 

versterken waar dit van meerwaarde is. 

• Focus vanuit VWS: Focus vanuit de regio 31/3:
- Duurzame lokale & regionale samenwerking - Kennisdeling
- Bekwame professionals - Deskundigheidsbevordering
- Betrokken informele steun - Monitoring & evaluatie

• Combinatie van lokale en regionale aanpak > 1+1=3
- Wens regio 31/3: voortbouwen op initiatieven die er al zijn + efficiënte tijdsinvestering

[Bron: VWS, Vervolgaanpak Kansrijke Start 2022-2025]
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https://open.overheid.nl/repository/ronl-4ef0c3c28c3e32a9fd9f0fa16fd4bb8cbf39e68a/1/pdf/actieprogrammakansrijke-start-2022-2025.pdf



Domeinoverstijgende Samenwerking rond aanstaand en jong ouderschap in de regio Zuid-Holland Zuid 

Opdracht VWS (2022-2025) 
GALA, IZA & Actieprogramma Kansrijke Start

Maatschappelijke opgaven
- Missie (VWS): 

Alle kinderen in ZHZ een Kansrijke Start! 
- Terugdringen kansenongelijkheid & armoede
- Verbeteren gezondheidsuitkomsten
- Verminderen gezondheidsverschillen
- Verhogen welbevinden ouders en kinderen

Opdracht
Zorg, ondersteuning en samenwerking 

vanuit hulpbehoefte 

Focus
- Duurzame lokale & regionale samenwerking
- Bekwame professionals
- Betrokken informele steun

GALA: SPUK-aanvraag vanaf 2023
Pijlers voor duurzame financiering
1. Lokale coalities
2. Regionale samenwerking
3. Interventies voor passende zorg



Huidige situatie

Gestructureerde aanpak
Preconceptiezorg

Vroegsignaleringstraject Geboortezorg 

Casuïstiekbespreking (intervisie) 
kwetsbaar aanstaand/jong ouderschap

Netwerk 
kwetsbare zwangeren en jonge ouders

Lokale coalities ZHZ

Thema taal & taalachterstand
(voor- en vroegschoolse educatie)

Werkgroep armoede en gezondheid
(schaalverbreding ZHZ 2023)

Werkgroep kanteling naar preventie
(partneruitbreiding 2023)

Opdracht
Zorg, ondersteuning en samenwerking 

vanuit hulpbehoefte 

Focus
- Duurzame lokale & regionale samenwerking
- Bekwame professionals
- Betrokken informele steun

Prenataal Huisbezoek & POP-poli’s

Domeinoverstijgende Samenwerking rond aanstaand en jong ouderschap in de regio Zuid-Holland Zuid 

Lokale platforms/websites in ZHZ 
(aanstaande) ouders/zorgprofessionals

Regio-overleg ZHZ 
10 gemeenten-GGD-Pharos

Stuurgroep Kinderketen Gorinchem 
+ werkgroep excessief huilende baby’s

Opdracht VWS (2022-2025) 
GALA, IZA & Actieprogramma Kansrijke Start

Maatschappelijke opgaven
- Missie (VWS): 

Alle kinderen in ZHZ een Kansrijke Start! 
- Terugdringen kansenongelijkheid & armoede
- Verbeteren gezondheidsuitkomsten
- Verminderen gezondheidsverschillen
- Verhogen welbevinden ouders en kinderen

Opdracht
Zorg, ondersteuning en samenwerking 

vanuit hulpbehoefte 

Focus
- Duurzame lokale & regionale samenwerking
- Bekwame professionals
- Betrokken informele steun

GALA: SPUK-aanvraag vanaf 2023
Pijlers voor duurzame financiering
1. Lokale coalities
2. Regionale samenwerking
3. Interventies voor passende zorg



Huidige situatie Regionale Coalitie Kansrijke Start ZHZ
(2022-2025)

Gestructureerde aanpak
Preconceptiezorg

Vroegsignaleringstraject Geboortezorg 

Casuïstiekbespreking (intervisie) 
kwetsbaar aanstaand/jong ouderschap

Netwerk 
kwetsbare zwangeren en jonge ouders

Lokale coalities ZHZ

Thema taal & taalachterstand
(voor- en vroegschoolse educatie)

Werkgroep armoede en gezondheid
(schaalverbreding ZHZ 2023)

Werkgroep kanteling naar preventie
(partneruitbreiding 2023)

Prenataal Huisbezoek & POP-poli’s

Domeinoverstijgende Samenwerking rond aanstaand en jong ouderschap in de regio Zuid-Holland Zuid 

Lokale platforms/websites in ZHZ 
(aanstaande) ouders/zorgprofessionals

Regio-overleg ZHZ 
10 gemeenten-GGD-Pharos

Stuurgroep Kinderketen Gorinchem 
+ werkgroep excessief huilende baby’s

Opdracht VWS (2022-2025) 
GALA, IZA & Actieprogramma Kansrijke Start

Maatschappelijke opgaven
- Missie (VWS): 

Alle kinderen in ZHZ een Kansrijke Start! 
- Terugdringen kansenongelijkheid & armoede
- Verbeteren gezondheidsuitkomsten
- Verminderen gezondheidsverschillen
- Verhogen welbevinden ouders en kinderen

Opdracht
Zorg, ondersteuning en samenwerking 

vanuit hulpbehoefte 

Focus
- Duurzame lokale & regionale samenwerking
- Bekwame professionals
- Betrokken informele steun

GALA: SPUK-aanvraag vanaf 2023
Pijlers voor duurzame financiering
1. Lokale coalities
2. Regionale samenwerking
3. Interventies voor passende zorg



Huidige situatie Regionale Coalitie Kansrijke Start ZHZ
(2022-2025)

Gestructureerde aanpak
Preconceptiezorg

Vroegsignaleringstraject Geboortezorg 

Casuïstiekbespreking (intervisie) 
kwetsbaar aanstaand/jong ouderschap

Netwerk 
kwetsbare zwangeren en jonge ouders

Lokale coalities ZHZ

Thema taal & taalachterstand
(voor- en vroegschoolse educatie)

Werkgroep armoede en gezondheid
(schaalverbreding ZHZ 2023)

Werkgroep kanteling naar preventie
(partneruitbreiding 2023)

Startend met
- Gemeenten
- GGD
- Pharos
- Jong JGZ
- Verloskundig samenwerkingsverbanden

Prenataal Huisbezoek & POP-poli’s

Domeinoverstijgende Samenwerking rond aanstaand en jong ouderschap in de regio Zuid-Holland Zuid 

Lokale platforms/websites in ZHZ 
(aanstaande) ouders/zorgprofessionals

Stuurgroep Kinderketen Gorinchem 
+ werkgroep excessief huilende baby’s

Opdracht VWS (2022-2025) 
GALA, IZA & Actieprogramma Kansrijke Start

Maatschappelijke opgaven
- Missie (VWS): 

Alle kinderen in ZHZ een Kansrijke Start! 
- Terugdringen kansenongelijkheid & armoede
- Verbeteren gezondheidsuitkomsten
- Verminderen gezondheidsverschillen
- Verhogen welbevinden ouders en kinderen

Opdracht
Zorg, ondersteuning en samenwerking 

vanuit hulpbehoefte 

Focus
- Duurzame lokale & regionale samenwerking
- Bekwame professionals
- Betrokken informele steun

GALA: SPUK-aanvraag vanaf 2023
Pijlers voor duurzame financiering
1. Lokale coalities
2. Regionale samenwerking
3. Interventies voor passende zorg



Huidige situatie Regionale Coalitie Kansrijke Start ZHZ
(2022-2025)

Gestructureerde aanpak
Preconceptiezorg

Vroegsignaleringstraject Geboortezorg 

Casuïstiekbespreking (intervisie) 
kwetsbaar aanstaand/jong ouderschap

Netwerk 
kwetsbare zwangeren en jonge ouders

Lokale coalities ZHZ

Thema taal & taalachterstand
(voor- en vroegschoolse educatie)

Werkgroep armoede en gezondheid
(schaalverbreding ZHZ 2023)

Werkgroep kanteling naar preventie
(partneruitbreiding 2023)

Startend met
- Gemeenten
- GGD
- Pharos
- Jong JGZ
- Verloskundig samenwerkingsverbanden
- Zorgverzekeraars VGZ en/of CZ (IZA)
- Oudervertegenwoordiging (IZA)Prenataal Huisbezoek & POP-poli’s

Domeinoverstijgende Samenwerking rond aanstaand en jong ouderschap in de regio Zuid-Holland Zuid 

Lokale platforms/websites in ZHZ 
(aanstaande) ouders/zorgprofessionals

Stuurgroep Kinderketen Gorinchem 
+ werkgroep excessief huilende baby’s

Opdracht VWS (2022-2025) 
GALA, IZA & Actieprogramma Kansrijke Start

Maatschappelijke opgaven
- Missie (VWS): 

Alle kinderen in ZHZ een Kansrijke Start! 
- Terugdringen kansenongelijkheid & armoede
- Verbeteren gezondheidsuitkomsten
- Verminderen gezondheidsverschillen
- Verhogen welbevinden ouders en kinderen

Opdracht
Zorg, ondersteuning en samenwerking 

vanuit hulpbehoefte 

Focus
- Duurzame lokale & regionale samenwerking
- Bekwame professionals
- Betrokken informele steun

GALA: SPUK-aanvraag vanaf 2023
Pijlers voor duurzame financiering
1. Lokale coalities
2. Regionale samenwerking
3. Interventies voor passende zorg



Huidige situatie Regionale Coalitie Kansrijke Start ZHZ
(2022-2025)

3-4x per jaar coalitie overleg

Gestructureerde aanpak
Preconceptiezorg

Vroegsignaleringstraject Geboortezorg 

Casuïstiekbespreking (intervisie) 
kwetsbaar aanstaand/jong ouderschap

Netwerk 
kwetsbare zwangeren en jonge ouders

Lokale coalities ZHZ

Thema taal & taalachterstand
(voor- en vroegschoolse educatie)

Werkgroep armoede en gezondheid
(schaalverbreding ZHZ 2023)

Werkgroep kanteling naar preventie
(partneruitbreiding 2023)

Startend met
- Gemeenten
- GGD
- Pharos
- Jong JGZ
- Verloskundig samenwerkingsverbanden
- Zorgverzekeraars VGZ en/of CZ (IZA)
- Oudervertegenwoordiging (IZA)

Taken
- Huidige activiteiten: doen we de juiste dingen 

en doen we deze op de juiste manier?
- Terugkoppeling van activiteiten + vervolg in 

samenspraak
- Afstemming binnen + tussen activiteiten
- Evaluatie, doorontwikkeling & advies

Verantwoordelijkheden
- Wat/hoe bestuurlijke afspraken/commitment
- Monitoring: proces, impact en effect
- Randvoorwaarden (tijd/geld/governance)

Stuurgroep Kinderketen Gorinchem 
+ werkgroep excessief huilende baby’s

Prenataal Huisbezoek & POP-poli’s

Domeinoverstijgende Samenwerking rond aanstaand en jong ouderschap in de regio Zuid-Holland Zuid 

Lokale platforms/websites in ZHZ 
(aanstaande) ouders/zorgprofessionals

Opdracht VWS (2022-2025) 
GALA, IZA & Actieprogramma Kansrijke Start

Maatschappelijke opgaven
- Missie (VWS): 

Alle kinderen in ZHZ een Kansrijke Start! 
- Terugdringen kansenongelijkheid & armoede
- Verbeteren gezondheidsuitkomsten
- Verminderen gezondheidsverschillen
- Verhogen welbevinden ouders en kinderen

Opdracht
Zorg, ondersteuning en samenwerking 

vanuit hulpbehoefte 

Focus
- Duurzame lokale & regionale samenwerking
- Bekwame professionals
- Betrokken informele steun

GALA: SPUK-aanvraag vanaf 2023
Pijlers voor duurzame financiering
1. Lokale coalities
2. Regionale samenwerking
3. Interventies voor passende zorg



Start vanuit regio-overleg Kansrijke start

Organisch veranderen / evolueren:
• Naast coalitie partners werken met agendaleden: huisartsenkoepels, Stichting 

Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, GGZ, sociale dienst, … 
Mogelijkheid tot uitbreiden gaandeweg

• Schaalwrijving (misfits in overlappende netwerken, werkgebieden en 
organisaties) niet vooraf proberen af te dekken, ook hier mogelijkheid 
agendaleden



Vervolg oprichting Regionale Coalitie
Q4 2022 > Toetsen 2022

• Regiegroep (Lokale coalitie Dordrecht) 19/10
• Management GGD 25/10
• Ambtelijk overleg publieke gezondheid 10 gemeenten 01/11
• Besturen VSV Dordrecht e.o. + VSV Gorinchem (gezamenlijk bestuursoverleg) 04/11
• Pharos 08/11
• Regio overleg Kansrijke Start Zuid-Holland Zuid 10 gemeenten-Pharos-GGD 24/11
• Lokale coalitie Gorinchem-Molenlanden 29/11
• Management Team (MT) Jong JGZ 01/12
• Netwerk Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren en Jonge Ouders Dordrecht e.o. 08/12

Q1 2023 > Vervolg 2023
1. Overleg zorgverzekeraars VGZ & CZ voor deelname jan/feb 
2. Presentatie in regionaal wethouders-overleg voor bestuurlijk akkoord & commitment feb
3. Herhaling brede openbare regio-sessie voor breed draagvlak en laatste input feb
4. Pitch en voorlopig besluit oudervertegenwoordiging op regio-overleg 02/02
5. Definitief vervolgplan op het eerstvolgende regio-overleg 10 gemeenten-GGD-Pharos 02/02
6. Oprichting en eerste Coalitie bijeenkomst april
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