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Statusupdate implementatie vroegsignaleringstraject 2022-2023 
 
Implementatie van het vroegsignaleringstraject voor zwangeren en (aanstaande) gezinnen in Zuid-Holland Zuid 

 
L. Siebelt, december 2022 

 
Dit document dient ter inspiratie voor geïnteresseerden in de voortgang van de implementatie van het 
vroegsignaleringstraject. Voor een VSV of regio biedt dit inzicht in de te zetten stappen vanaf besluit naar 
implementeren en doorontwikkelen. Relevant om te benoemen is dat we als VSV met diverse regiopartners op 
het implementeren een subsidieaanvraag hebben ingediend bij ZonMw. Het is een Fellowshiptraject voor de 
projectleider, om zich door te ontwikkelen tot Implementatie Science Practitioner (ISP). Simpel vertaald naar 
implementatiedeskundige in de geboortezorgsector. Hierbij komt bij toekenning tevens tijd beschikbaar voor 
de projectleider om het traject van 01-07-2023 t/m 31-12-2024 verder te kunnen implementeren en 
doorontwikkelen. Onderdelen van deze update komen uit de aanvraag of zijn gericht op de mogelijkheid vanuit 
deze subsidie door te ontwikkelen. Eventuele toekenning van de subsidieaanvraag wordt bekend maart 2023. 
 
Vertrekpunt is het basisrapport Opgavegericht werken samen met de geboortezorgsector en de 
jeugdgezondheidszorg: Trajectontwerp naar een gestructureerd vroegsignaleringstraject voor zwangeren en 
(aanstaande) gezinnen in Zuid-Holland Zuid. Uitleg over de basis van het waarom, wat en hoe wordt daarin 
beschreven. Hier wordt wel gestart met het nogmaals kort schetsen van de kern van de gelaagde 
implementatie-strategie. 
 
Operationeel niveau: drie interventies volgen ieder hun eigen implementatieroute maar omvatten samen één 
signaleringstraject van screenen, samen bespreken en samen beslissen, zoals te zien in Figuur 1: 
1. Implementatie Mind2Care (M2C) in het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV): gefaseerd opschalen 

om kans op haalbaarheid en succes te vergoten. Dit heeft vanuit de Stichting Mind2Care een eigen 
implementatie stappenplan op zorgverlenersniveau. Deze is op maat gemaakt voor het VSV. 

o Status 1: start met 3 verloskundigenpraktijken van VSV Dordrecht e.o. Voorbereidingsfase op 
praktijkniveau achter de rug, per januari start werken met de uitvoering en werken met de 
vragenlijsten en uitkomsten als zorgverlener en zwangere/het koppel. 

o Status 2: VSV Gorinchem is in de verkenningsfase vanuit de wens bij een deel van het VSV tot 
aansluiten en gezamenlijk optrekken in Zuid-Holland Zuid.  

2. Pilot GIZ-gespreksmethodiek: pionieren hoe deze in het VSV te implementeren, in samenhang met de M2C 
en de ketenpartijen Jong JGZ en de Sociale Wijkteams. Dit is een pilot van een jaar met een pilotgroep 
verloskundigen, kraamverzorgenden en kraamzorgintaker, medisch maatschappelijk werk en een 
gynaecoloog. 

o Status 1: pilotgroep is getraind en zijn gestart met werken met de GIZ methodiek. Eerste evaluatie 
staat gepland.  

o Status 2: ondanks dat de pilotperiode nog gedurende 2023 loopt, is de wens er bij een tweede 
verloskundigenpraktijk om vanuit hun start met de Mind2Care, ook GIZ-getraind te worden om de 
uitkomsten op de juiste manier een vervolg te kunnen geven. 

3. Inkleuren Zorgpadentool Pharos: deze biedt per gemeente de mogelijkheden voor toeleiding en relevante 
informatie en ondersteuning op basis van de uitkomsten (‘sociale kaart’ specifiek voor deze doelgroep). De 
tool is vrij beschikbaar, eigenaarschap en inkleuren is de verantwoordelijkheid van gemeenten: 
https://zorgpadenkansrijkestart.pharos.nl/  

o Status 1: de zorgpadentool is ingevuld voor de gemeente Dordrecht, officiële lancering met goede 
communicatiestrategie naar alle belanghebbenden gaan begin 2023 plaatsvinden.  

o Status 2: opschaling om te beginnen met gemeente Zwijndrecht staat gepland.  
De ketenaanpak zoals te zien in Figuur 2 zorgt voor evalueren en bijsturen, voor eenheid van taal en voor een 
uniforme, gestructureerde gezinsgerichte aanpak.  
 
Strategisch niveau: parallel loopt een regionaal traject naar het vormen van een regionaal domeinoverstijgend 
samenwerkingsverband. Dit volgt een eigen route, en behoort niet in de implementatie interventies van het 
signaleringstraject met de zorgverlenende organisaties. Dit is echter wel een belangrijk onderdeel om het 
traject, het monitoren, de financiering en het kunnen oppakken van eruit voortkomende knelpunten te borgen.  
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Figuur 1 
Het vroegsignaleringstraject  
 

 
 
Figuur 2 
Het vroegsignaleringstraject als netwerkzorgtraject 
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Implementatie met behulp van het Knowledge-to-Action model 
 
Bij deze implementatiestrategie vormt het Knowledge-to-Action model zoals beschreven in het hoofdrapport, 
de kapstok voor deze opschalingsfase. Bij de uitwerking van het trajectontwerp werd reeds gebruik gemaakt 
van het Knowledge-to-Action model (KTA-model) (Graham et al., 2006), te zien in Figuur 3. Dit is een weergave 
van het KTA-model waarin met oranje gemarkeerd is welk deel van het proces al achter de rug is en met groen 
in welke fasen van het implementatieproces we ons bevinden/gaan bevinden door de stappen die we zetten 
tijdens het fellowshiptraject. Het ontwerp evolueert gaandeweg het traject, passend bij het KTA-model en het 
doorlopen van de fasen in continue uitwisseling met de kern (knowledge creation).  
 
Figuur 3 
Status van het project binnen het Knowledge-to-Action model 
 

 
a Graham et al. (2006, p. 19). b Augustijn et al. (2021, p. 16). 
 
 
Doelen  
 
De volgende doelen zijn gesteld aan de implementatie van het traject, onderscheiden in doelen op 
operationeel niveau (voor implementatie met en uitvoering door de zorgverleners) en strategisch niveau (voor 
bestuurlijk commitment, monitoring van impact en effect, structurele borging en afspraken over financiering). 
Zij worden in activiteiten weergegeven in de tijdsplanning in de aparte bijlage tijdsplanning, bijlage 3. 
 
- Doelen op operationeel niveau, te behalen gedurende het subsidietraject: 

1. Het implementeren, evalueren en doorontwikkelen van de Mind2Care en de GIZ-pilot binnen het VSV. 
2. Het opschalen van de drie elementen:  

a. Mind2Care screeningsinstrument voor de verloskundig zorgverleners van het VSV 
b. GIZ-gespreksmethodiek voor het VSV, de jeugdgezondheidzorgorganisatie Jong JGZ en sociale 

wijkteams  
c. Zorgpadentool Pharos als digitale ‘sociale kaart’ per gemeente, door de gemeenten 
Opschaling vanuit Dordrecht en Zwijndrecht, zodat deze voor de hele regio beschikbaar komen en 
door de zorgverleners in de hele Drechtstedenregio toegepast (kunnen) worden. 

3. Het op elkaar aansluiten van de drie interventies. 
4. Optimaliseren van de werkwijze binnen het VSV in aansluiting op de werkwijze van Jong JGZ en de 

Stichting Jeugdteams ZHZ & Sociale Wijkteams, zodat werkwijzen elkaar versterken en niet 
overlappen. 
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- Doelen op strategisch niveau, op te starten en te borgen gedurende het subsidietraject, voor de garantie 
op vervolg na afronding van het project: 
5. Toewerken naar het vormgeven van een regionale netwerkstructuur waar bestuurlijk commitment 

van de betrokken partijen wordt vastgelegd, met een structurele plek voor participatie van 
ouders/cliënten.   

6. Monitoring op proces- en uitkomstindicatoren in samenwerking met het Regionaal Consortium 
Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland.  

7. Beoordeling en analyse van het zorg- en ondersteuningsaanbod dat beschikbaar is en ingezet wordt. 
Optimaliseren van passend en vraaggestuurd aanbod dat aansluit op de behoeften van de zwangeren 
en hun partners en gezinnen. 

8. Zorgdragen voor structurele financiering voor de interventies en coördinatie van het traject en het 
regionale zorgnetwerk. Hierbij is een combinatie van financiering vanuit de SPUK-aanvraag per 
gemeente en het VSV-Basiskader per VSV (beiden naar alle waarschijnlijkheid startend in 2023) een 
realistisch scenario. Daarnaast is een verkenning nodig naar een bij  de uitvoering van het traject 
passende (netwerkzorg/populatiegerichte) bekostiging, met beloning van tijd en inzet van de 
zorgprofessionals voor de uitvoering van gepersonaliseerde zorg (samen beslissen). 

 
Vertaalslag van doelen naar activiteiten 
 
Op operationeel niveau is de tijdsplanning realistisch weer te geven. Dit is te zien in Tabel 1A en 1B, waarin de 
verschillende activiteiten behorende bij implementatie van de drie onderdelen zijn uitgewerkt. 
Tabel 1A: start vanaf de uitwerking van de ontwerpfase januari 2022 - juni 2022) t/m de opstartfase van de 
implementatie (juli 2022 - juli 2023). Dit is de tijd voorafgaand aan de start van het fellowshiptraject (Tabel 1B). 
Tabel 1B: de opschalingsfase van het vroegsignaleringstraject gedurende de 1,5 jaar van het fellowshiptraject 
(juli 2023 - december 2024).  
 
Tabel 2 is een verwerking per implementatie-interventie, geschetst voor de eerste periode van het 
fellowshiptraject Implementatie Science Practitioner (ISP) van ZonMw. Alle interventies uit de bijbehorende 
tijdlijn van de periode Q3-4 2023 zoals benoemd in Tabel 1B zijn beschreven. De tijdlijn is echter vervangen 
door een concretisering op voor het fellowshiptraject relevante implementatie onderdelen, te weten:    

1.   Concretisering van de uitwerking/aanpassing van de implementatie interventies. 
2a. Inrichten van de evaluaties.  
2b. Welke stakeholders daarbij een sleutelrol spelen. 
3a. Welke rol de ISP in deze fasen op zich neemt (en hoe passen de diverse stakeholders hierin). 
3b. Waar de prioriteit zal komen te liggen. 

 
Uitwerking van de implementatiestrategie valt vooraf niet volledig af te dichten, evenals de financiering vanaf 
2024 en de structurele borging. De actuele situatie in de regio en het VSV wijst naar een versnelling van 
opschaling op basis van de behoefte van de zorgverleners. Doorontwikkeling vindt plaats gaandeweg, juist 
inspelend op deze behoeften en kan zowel een versnelling als een vertraging opleveren in het tijdspad als ook 
in welke concrete interventies nodig zijn. Daarom is het plan nu voor 2023 concreter uitgewerkt en zal zoals 
daarin opgenomen eind 2023 deze concretiseringsslag voor 2024 gedaan worden. 
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Tijdsplanning  
 
Tabel 1A: Opstart Vroegsignaleringstraject als netwerkzorgtraject: januari 2022-juli 2023 
Tijdsplanning op operationeel niveau in maanden, doorlooptijd voorbereidings- en opstartfase tot aan fellowshiptraject 
 

 
  

fase Tijdsplanning 2022 Q1-4 + 2023 Q1-2 jan '22 feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan '23 feb mrt apr mei jun
1 Voorbereidingsbriefing VSV-bestuur en achterban m.b.t. interventieontwerp

1 2 Informatiebijeenkomsten VSV & JGZ m.b.t. M2C en GIZ, i.s.m. M2C

M Akkoord GIZ-pilot VSV en intentieverklaring M2C VSV-bestuur

1 Ondertekening overeenkomst GIZ-pilot voorzitter VSV

1 Voorbereidingsfase GIZ-pilot + samenstellen pilotgroep  

1 Financieringsoverleggen M2C lokale coalities en gemeenten Dordrecht + Zwijndrecht

2 1e trainingssessie GIZ met pilotgroep 

M Akkoord M2C VSV bestuur

2 Start oefenperiode GIZ

1 Voorbereidingsfase M2C eerste 3 praktijken

1 Voorbereidingsfase en start lokaal inkleuren zorgpadentool Gemeente Dordrecht

2 2e trainingssessie GIZ met pilotgroep   

2  Vervolg uitvoering GIZ met pilotgroep

M 1e Evaluatiemoment GIZ met afvaardiging pilotgroep + Jong JGZ

2 Start uitvoering M2C eerste 3 praktijken

1 Verkenning naar indicatorenset i.s.m. Regionaal Consortium & plan van aanpak

M 1e Evaluatiemoment M2C i.c.m. 2e evaluatiemoment GIZ: VSV + Jong JGZ + SWT

1 Voorbereidingsfase M2C voor praktijk 4 en 5

M M2C & GIZ-update o.b.v. tussenevaluatie aan VSV-bestuur 

1 Verkenning (co)financiering GIZ + M2C voor 2024

1 Verkenning lokaal inkleuren zorgpadentool met gemeente Zwijndrecht 

3 Vervolg uitvoering M2C met eerste 3 praktijken

4 Uitkomsten M2C integreren in bestaand MDO door eerste 3 praktijken

1 Verkenning & samenstellen indicatorenset monitoring i.s.m. Regionaal Consortium

M 2e Evaluatiemoment M2C i.c.m. GIZ: VSV + Jong JGZ + SWT

fase Impementatiefasen
1 Fase 1: Voorbereidingsfase (noodzaak, draagvlak, randvoorwaarden) 

2 Fase 2: Opstartfase (training van vaardigheden & opstart in de praktijk)

3 Fase 3: Eigen maken van het onderdeel van het vroegsignaleringzorgtraject 

4 Fase 4: Behoud van verandering , inbedding in organisatie 

M M: Mijlpalen > stop or go
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Tabel 1B: Vroegsignaleringstraject binnen het fellowshiptraject: juli 2023-december 2024 
Tijdsplanning op operationeel niveau in maanden, doorlooptijd vanaf start Fellowshiptraject 
 

 
  

fase Tijdsplanning 2023 Q3-4 + 2024 Q1-4 jul '23 aug sept okt nov dec jan '24 feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
M M2C & GIZ voorstel door werkgroep aan VSV-bestuur 
M M2C opschalingsvoorstel en besluit door VSV bestuur

3+4 Vervolg uitvoering M2C door eerste VSV praktijken
2 Vervolg opschaling M2C door resterende VSV praktijken/organisaties 
3 Vervolg uitvoering  GIZ door pilotdeelnemers VSV 

3+4 Uitkomsten M2C integreren in bestaand MDO 
2+4 Vervolg monitoring i.s.m. Regionaal Consortium en waar nodig GGD ZHZ
1+4 Vervolg (co)financiering GIZ + M2C 2024
M Evaluatie gebruik zorgpadentool met KS coalitie Dordrecht door de gemeente 
2 Start lokaal inkleuren zorgpadentool Gemeente Zwijndrecht
M 3e Evaluatiemoment M2C i.c.m. GIZ: VSV + Jong JGZ + SWT
4 Inbedding en doorontwikkeling GIZ pilot groep & afstemming ketenpartners
M GIZ opschalingsvoorstel en besluit door VSV bestuur

1+2 Voorbereidingsfase en start lokaal inkleuren zorgpadentool Gemeente 3 en 4
2+3 Vervolgtraject GIZ o.b.v. besluit VSV: positief > trainning + implementatie groep 2
M Evaluatie gebruik zorgpadentool met KS coalitie Zwijndrecht door de gemeente 

1+2 Voorbereidingsfase en start lokaal inkleuren zorgpadentool Gemeente 5 en 6
4 Borging (co)financiering GIZ + M2C vanaf 2025

1+2 Voorbereidingsfase en start lokaal inkleuren zorgpadentool Gemeente 7 en 8
2+3 Vervolgtraject GIZ o.b.v. besluit VSV: positief > training + implementatie groep 3

4 Inbedding M2C n.a.v. opschaling door VSV
4 Inbedding GIZ n.a.v. opschaling door VSV
4 Toewerken borging M2C & GIZ: evalueren, continu verbeteren op basis van indicatoren

fase Impementatiefasen
1 Fase 1: Voorbereidingsfase (noodzaak, draagvlak, randvoorwaarden) 
2 Fase 2: Opstartfase (training van vaardigheden & opstart in de praktijk)
3 Fase 3: Eigen maken van het onderdeel van het vroegsignaleringzorgtraject 
4 Fase 4: Behoud van verandering , inbedding in organisatie 
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Projectplanning 
 
Tabel 2: Projectplanning 2023 Q3-4 binnen het fellowshiptraject voor de periode juli 2023-december 2023 
Concretiseringsslag van de activiteiten uit de bijbehorende tijdlijn uit Tabel 1B 

  

* Projectbeschrijving  2023 Concretisering Aanpassing voor opschaling Inrichten evaluaties Belangrijkste stakeholders Rol ISP ook i.c.m. stakeholders
1. 
07 

2023

M2C & GIZ voorstel door 
werkgroep aan VSV-bestuur 

1. Midterm pilot advies schrijven in voorlegger aan 
VSV-bestuur o.b.v. evaluatie met pilotdeelnemers. 
2. Vooroverleg Moederraad kwetsbare zwangeren 
voor inhoudelijke input en advies meenemen in het 
voorstel. 

Uitwerking in voorstel opschaling M2C Q3: welke 
praktijken, welke termijn, kopie stappenplan 1e 
praktijken, aangepast tijdpad op basis van 
bevindingen. First in line: praktijken Dordrecht 
overig, Papendrecht, Alblasserdam.

Vervolgdatum evaluatie onderdeel 
11. Okt 2023.  

Sleutelfiguren van de praktijken en 
organisaties die werken met M2C en 
GIZ, binnen VSV, moederraad.  

Overleg beleggen en voeren met moederraad, 
schrijven voorlegger met opschalings stappenplan, 
toetsen bij deelnemers aan de evaluatie 
(plaatsgevonden juni 2023, met minimaal deelnemers 
M2C en GIZ-pilot en sleutelfiguren Jong JGZ).

2.
07

2023

M2C opschalingsvoorstel en 
besluit door VSV bestuur

Besluit op bestuursvergadering 06/07/'23. akkoord op vervolgplan M2C & GIZ met akkoord 
op opschalingsvoorstel of advies vanuit bestuur 
voor aanpassing. 

Vervolgdatum laatste 
bestuursbesluit nov '23 

Bestuursleden VSV. Voorbespreking 
met voorzitter, secretaris, penning-
meester (v, s, p). Brengen advies 
mee naar geheel bestuur. 

Voorbespreken met bestuur (v, s, p). Inbrengen 
onderwerp in bestuursvergadering.

3.
07-12
2023

Vervolg uitvoering M2C door 
eerste VSV praktijken

Evaluatie in juni heeft verbeter- en actiepunten 
opgeleverd voor M2C: praktijken voeren deze door.

Verbeterpunten meenemen in opschalingsplan. evaluatiemomenten M2C met 
sleutelfiguren van dan deelnemende 
organisaties: oktober '23, februari 
'24, juni '24, okotber '24. 

sleutelfiguren van de praktijken en 
organisaties die werken met M2C. + 
Stichting M2C + ICT afdeling 
ziekenhuis.

Actiepunten voor ISP uit te voeren n.a.v. evaluatie juni. 
Vanuit coordinatie richting Stichting Mind2Care. Waar 
nodig richting 3 praktijken. Evaluaties plannen, 
coördineren, opvolgen acties. 

4. 
07 

2023
-

12
2024

Vervolg opschaling M2C door 
resterende VSV 
praktijken/organisaties 

gefaseerde opschaling i.o.m. praktijken + M2C. 
Intentie: 2e deel verloskundigenpraktijken nu, 
laatste deel + ziekenhuis in 3e ronde.   

Voorbereidingsfase juli-sept kan om vakanties 
heen. Start per oktober. Laatste deel start is 
mede afhankelijk van tijdpad babyconnect, 
waardoor (o.a.)het ziekenhuis M2C koppeling via 
Hinq kan doen > verhoogt efficiëntie en 
haalbaarheid in 2e lijn.

evaluatiemomenten M2C met 
sleutelfiguren van dan deelnemende 
organisaties: oktober '23, februari 
'24, juni '24, oktober '24.

sleutelfiguren van de praktijken en 
organisaties die werken met M2C. + 
Stichting M2C + ICT afdeling 
ziekenhuis.

Implementatie verloopt tussen M2C en praktijken. ISP 
coördineerd en is voor beiden 1e aanspreekpunt. Rol 
ISP bij implemenatie in 2e lijn is groter i.v.m. 
koppeling aan programmatraject babyconnect, Hinq 
als leverancier waarbinnen M2C, waaraan zowel 
VISsen als ZIS HiX gekoppeld gaat worden. ISP voor 
M2C binnen dit grotere verhaal coördinatie.  

5. 
07-12
2023

Vervolg uitvoering GIZ door 
pilotdeelnemers VSV 

Evaluatie in juni heeft verbeter- en actiepunten 
opgeleverd voor GIZ. Deelnemers voeren deze 
door.

verbeterpunten zijn de aanpassingen die nodig 
zijn zodat opschaling mogelijk wordt.

evaluatiemomenten GIZ met 
sleutelfiguren pilot op basis van 
behoefte van het team. Tweeledig: 
verlos-kraam-jgz-swt evaluatie met 
zorgverleners uit zelfde wijk. + 
evaluatie als VSV deelnemers 
oktober '23

Pilot organisaties verloskundigen, 
kraam, gynaecologie  en ASz. Jong 
JGZ, Stichting Jeugdteams 
ZHZ/Sociale Wijkteams Dordrecht.  

Implementatie op 2 niveaus: zelf werken met de GIZ 
en als stakeholders samenwerken met de GIZ. ISP 
coördineerd: werken met: afstemming met NCJ als 
eigenaar en doorontwikkelaar. ISP faciliteert in eerste 
instantie de wijkevaluaties, samen met coordinator 
JGZ, zodra ingebed gaat verantwoordelijkheid voor 
wijkevaluaties naar de zorgverleners zelf.

6. 
07-12 
2023

Uitkomsten M2C integreren in 
bestaand MDO 

Minimaal in MDO intervisie en casuïstiek 
kwetsbare situatie: Format van indienen casuïstiek 
aanpassen zodat bijzonderheden M2C erin komt 
als invul item.

Is werkafspraak met voorzitter van het overleg. MDO is altijd in doorontwikkeling, 
einde overleg standaard 
evaluatierondje: MDO's 2023 
gepland: 5/7, 4/10, 13/12.

Veilig Thuis als aanjager en levert 
vaste voorzitter.

Afstemming voorzitter, eenmalig aanpassen format, 
2023 aanwezigheid 3 MDO's inzicht en ondersteuning 
bij deze ontwikkeling. Actiepunten uit evaluatie zo 
nodig delegeren/zelf oppakken.

7. 
07

2023 
-

12
2024

Vervolg monitoring i.s.m. 
Regionaal Consortium en waar 
nodig GGD ZHZ

Overleg Consortium + GGD + ISP. Keuze 
indicatoren haalbaar en meest zinvol: i.r.t. status 
inrichting monitoringsplatform GGD. Status RIVM 
monitoring doorontwikkeling Lerende Lokale 
Monitor. Status M2C: indicatorenset uitkomsten 
zichtbaar voor VSV en plan stichting M2C 
samenwerking Perined.

Monitoring vanaf nu niet op project, maar als 
onderdeel van groter geheel binnen Regionale 
Coalitie kansrijke Start (incl. oudersvertegen-
woordiging). Procesindicatoren aantoonbaar, 
uitkomstindicatoren en snelheid van opschaling 
mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. 
Beter trager maar landelijk gestructureerd via 
Perined en RIVM. Zo niet, lokaal en regionaal. 

Vervolg Q3-4: overleg doorgepland 
en vervolgstappen bepaald.  

1. Regionale coalitie in wording 
(incl. oudersvertegenwoordiging), 
waar monitoring ingebed wordt als 
taak en verantwoordelijkheid
2. Plan: Consortium, GGD
3. Voortgang: M2C, RIVM
4. Inhoud: VSV partijen, Jong JGZ 

ISP is schakel en verbinder, overzicht: concreet met 
consortium en GGD (wie en hoe), landelijke 
ontwikkelingen voor structurele inbedding (wat en 
hoe) en regionale ontwikkelingen monitoring als 
onderdeel van Regionale Coalitie Kansrijke Start 
(borging op strategisch niveau) (wat en waar). 

8. 
07-11
2023

Vervolg (co)financiering GIZ + 
M2C 2024

Opties verkennen + overleggen voeren met 
stakeholders en voorleggen en besluiten.

Opschaling financiële borging bij Regionale 
Coalitie Kansrijke Start: SPUK aanvraag (anuit 
opdracht GALA&IZA) sep 2023 i.c.m. financiering 
VSV's avnuit VSV-Basiskader financiering 
beschikbaar komend in de loop van 2023. 
Alternatief: '24 nog door deelpartijen Gemeenten 
Dordrecht, Zwijndrecht en VSV.

September '23 Overleg met en voor 
Regionale Coalitie (incl. ouder-
vertgenwoordiging) voor definitieve 
aanvraag per gemeente aan 
middelen. November '23 voorlegger 
besturen VSV's: verzoek middelen 
2024 instrumenten GIZ-M2C.

Gemeenten > vanuit SPUK aanvraag
VSV's > vanuit aanvraag 
(waarschijnlijk ZonMw) middelen 
vanuit VSV-Basiskader. 
Regionale Coalitie als paraplu over 
deze en andere interventies.

Netwerkregisseur, coördinatie, voorstellen schrijven 
en doen. Draagvlak en urgentie creëren
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*Prioritering  
Groen: mijlpalen, deze momenten staan vast in maand en/of datum. De andere interventies zijn uitvoering, waarbij meer flexibel kijkend naar haalbaarheid bij alle 
stakeholders. De mijlpalen zijn momenten van besluitvorming (en voorbereiding daarop), gebaseerd op realistische en gedragen adviezen van de zorgverleners en de 
moederraad/oudervertegenwoordiging. 
Oranje: opschaling van nieuwe praktijken/organisaties. Veranderbereidheid en draagvlak creëren en behouden vraagt in deze fase zorgvuldigheid en aandacht van de ISP. 
Rood: vervolgfinanciering is een randvoorwaarde die tijdig verkent en gedekt moet worden.   
  

* Projectbeschrijving  2023 Concretisering Aanpassing voor opschaling Inrichten evaluaties Belangrijkste stakeholders Rol ISP ook i.c.m. stakeholders

9.

10
2023

Evaluatie gebruik zorgpadentool 
met Kansrijke Start-coalitie 
Dordrecht door de gemeente 

11 oktober gepland overleg, agenderen, voorstel 
invul team herbeoordelen inhoud. Opnemen in 
kwaliteitsmanagementsysteem VSV + gemeente 
(PDCA). 

Geleerde lessen overdragen aan gemeente 
Zwijndrecht.

Jaarlijkse evaluatie op inhoud en 
gebruik, vast moment

Gemeente is eigenaar en heeft 
regie, Kansrijke Start Coalitie leden 
zijn betrokken bij inhoud (VSV, JGZ, 
SWT, GGD). Pharos eigenaar tool.

Pakt gemeente regie? ISP stimuleert en bewaakt dit. 
ISP contactpersoon naar Pharos voor doorontwikkeling 
tool. 

10.

Q4
2023

Start lokaal inkleuren 
zorgpadentool Gemeente 
Zwijndrecht

Besluit en afspraak plannen met benodigde 
partners in coalitie overleg Q4. 

In vervolgafspraak inkleuren, veel kan gekopieerd. 
+ afstemming met M2C op inhoud adviezen. 

Coalitieoverleg Q4 
communicatieplan en in gebruik 
name. 

Gemeente Zwijndrecht, VSV leden 
Zwijndrecht, JGZ Zwijndrecht, SWT 
(Vivera).

Deelname en agenderen in coalitie overleg Q3 en Q4 
Zwijndrecht, ondersteuning bij inkleuren. Afstemming 
M2C. + communicatie aan Regionale Coalitie.

11.

10
2023

3e Evaluatiemoment M2C i.c.m. 
GIZ: VSV + Jong JGZ + SWT

1. Grote indien mogelijk fysieke evaluatie oktober 
'23 in voorbereiding op lange termijn advies 
bestuur VSV. 
2. Vooroverleg Moederraad kwetsbare zwangeren 
voor inhoudelijke input en advies meenemen in het 
voorstel. 
3. Agenderen evaluatie en uitkomsten in overleg 
Regionale Coalitie (incl oudersvertegenwoordiging) 
als paraplu, waarin alle kernpartners rondom 
Kansrijke Start, zodat een gezamenlijk advies aan 
het VSV (beide VSV's regio) kan worden gegeven. 

Opnieuw concretiseren opschalingsplan op basis 
avn acturele situatie en voortschrijdende 
inzichten. 

evaluatiemomenten M2C i.c.m. GIZ 
met sleutelfiguren van dan 
deelnemende organisaties: februari 
'24, juni '24, oktober '24. 

1. Regionale Coalitie (incl. ouders-
vertgenwoordiging) als paraplu van 
o.a. het vroegsignaleringstraject 
2. Sleutelfiguren van de praktijken 
en organisaties die werken met M2C 
en GIZ, binnen VSV.
3. Jong JGZ en SWT als 
ketenpartners werkend met GIZ. 

1. Organiseren en begeleiden evaluatie.
2. Overleg beleggen en voeren met moederraad
3. Agenderen en bespreken in Regionale Coalitie.
4. schrijven voorlegger met opschalings stappenplan, 
toetsen bij deelnemers aan de evaluatie.
5. Vervolg geven aan/delegeren van uitomsten.   

12.

Q4 
2023

Inbedding en doorontwikkeling 
GIZ pilot groep & afstemming 
ketenpartners

Los van grote M2C-GIZ evaluatie voor 
besluitvorming, ook evaluatie van samenwerking 
GIZ-wijkteam verlos-kraam-JGZ (en evt SWT).
Vervolg voor pilot deelnemers op basis van 
uitkomsten beide evaluaties onderdeel 11 en 12. 

Voorbereiding op opschaling 2024, wat moet nog 
aangepast/verbeterd? > Afstemming met NCJ 
voor GIZ-procedure en training.

Doorplannen evaluaties 
samenwerking GIZ-wijkteam verlos-
kraam-JGZ (en evt SWT) voor 2024.

Wijkteam partners + VSV partners 
GIZ, MT Jong JGZ voor 
doorontwikkeling als 
samenwerkende partners VSV-JGZ.

1. Faciliteren evaluatie.
2. Overleg NCJ in voorbereiding op opschaling en 
verbeterpunten voor o.a. training en inhoudelijke 
samenwerking in de keten.
3. Actiepunten delegeren/uitvoeren.  

13.

11
2023

GIZ opschalingsvoorstel en 
besluit door VSV bestuur

Besluit op bestuursvergadering 23/11/'23, op basis 
van voorlegger, waarin meegenomen alle adviezen 
deelnemers, moederraad, Regionale Coalitie. 

Akkoord op vervolgplan M2C & GIZ met akkoord 
op opschalingsvoorstel of advies vanuit bestuur 
voor aanpassing. 

evaluatiemomenten met VSV 
bestuur, aanslutend op 
evaluatiemomenten met 
sleutelfiguren maart '24, juli '24, 
november '24. 

Bestuursleden VSV. Voorbespreking 
met voorzitter, secretaris, 
penningmeester 
(v, s, p). Brengen advies mee naar 
geheel bestuur. 

Voorbespreken met bestuur (v, s, p). Inbrengen 
onderwerp in bestuursvergadering.

14.

Q4

2023

Uitwerken implementaties-

trategie 2024. 

Vervolgonderdelen hiervoor zijn 

in de tijdsplanning in Bijlage 3 

van de originale aanvraag  

meegenomen.  

Op basis van actuele situatie en voortschrijdende 
inzichten.

Opschaling toewerking naar borging en vervolg 
mogelijk na 31/12/'24 zonder begeleiding ISP. 
Plan agenderen: toesten en evalueren zowel met 
Regionale Coalitie (incl. oudersvertegen-
woordiging) als VSV Dordrecht e.o. als ook VSV 
Gorinchem gezien opschaling Zuid-Holland Zuid.

Evaluatiemomenten Inhoudelijk, 
maar ook strategisch met Regionale 
Coalitie en VSV en Jong JGZ bestuur 
meenemen in uitwerking. 

Regionale Coalitie (incl. ouder-
vertegenwoordiging) als paraplu, 
VSV als direct uitvoerend orgaan 
i.c.m. in eerste instantie Jong JGZ 
maar ook SWT. 

Uitwerken plan, laatste jaar dus inbedding, borging 
staat meer centraal. 
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Strategisch niveau: Regionale Coalitie Kansrijke Start Zuid-Holland Zuid 
 
Het doel van implementatie op strategisch niveau is het vormgeven van een domeinoverstijgend 
samenwerkingsverband, in nauwe samenwerking met GGD Zuid-Holland Zuid. De geboortezorgsector is 
vanwege de intensieve betrokkenheid bij de start van nieuw leven een zinvolle netwerkpartij met veel 
potentiële impact. Gericht op preventie begeven wij ons in het voorveld van complexe maatschappelijke 
opgaven rond jeugdhulp en terugdringen kansenongelijkheid en gezondheidsverschillen. Brede 
netwerkvorming en aansluiting vinden bij de ontwikkelingsleerlijnen in de regio en de gemeenten behoren 
daarom tot de implementatiedoelen. Door deze casus creëren we een gezamenlijk 
verantwoordelijkheidsgevoel en raakvlakken met het medisch-sociaal en sociaal domein, de gemeenten en 
zorgverzekeraars. Hierbij zien we kansen om de zo belangrijke stem van de (aanstaande) ouders zelf te laten 
horen en hen een vaste plek te geven binnen de samenwerkingsstructuur. 
 
Huidige ontwikkelingen: 
- Het Integraal Zorgakkoord geeft het laatste zetje, wat bij het schrijven van de oorspronkelijke aanvraag 

nog niet benut kon worden. Het IZA heeft geleid tot de concrete uitwerking van de structuur, te zien in 
Figuur 4. Dit heeft geresulteerd tot een akkoord voor het oprichten van de Regionale Coalitie Kansrijke 
Start Zuid-Holland Zuid. Het overzicht omvat de toekomstige structuur zoals gepresenteerd in de regio aan 
diverse bestuurlijke en inhoudelijke tafels, waarbij van iedereen een akkoord is gekregen op de oprichting. 
In de Bijlage behorende bij dit document bevindt zich de Basispresentatie Regionale Coalitie Kansrijke 

Start Zuid-Holland Zuid (Siebelt, Van Dijk & Verzeijl, november 2022). Onderstaande afbeelding is daaruit 
afkomstig. Sheet 17 in desbetreffende bijlage is hiernaast relevant. Deze toont de afgelegde 
presentatieroute afgelopen maanden en de vervolgstappen naar oprichting +/- in april 2023.  

- Hierbij gaan de komende maanden de volgende ontwikkelingen meespelen, op het moment van indienen 
van dit wederhoor nog niet bekend:  

o IZA-financiering  
o Het Gezond en Actief Leven Akkoord met de bijbehorende inrichting van de Specifieke Uitkering 

(SPUK) voor middelen voor in het IZA beschreven preventie thema’s waaronder Kansrijke Start. 
o Financiering voor VSV’s vanuit het VSV-Basiskader van de Federatie van VSV’s. 

- De ZonMw subsidie biedt de ISP’er de mogelijkheid om vanuit het fellowship, de netwerkregisseursrol en 
de ervaring in het regisseren van het VSV nu ook de Regionale Coalitie op te richten. De subsidie geeft 
status, is een krachtige stimulans en biedt ruimte voor een ontwikkelperiode t/m eind 2024.  

 
Figuur 4. Regionale Coalitie Kansrijke Start 
Overzicht regionaal voorgestelde structuur: coalitie als paraplu met daaronder het vroegsignaleringstraject 
 

 
[Bron: Sheet 15 Basispresentatie domeinoverstijgende samenwerking Kansrijke Start Zuid-Holland Zuid (Siebelt, Van Dijk & Verzeijl, 2022)] 

Huidige situatie
(2022)

Regionale Coalitie Kansrijke Start ZHZ
(2023-2025)

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)

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

Startend met
- Gemeenten
- GGD
- Pharos

- Jong JGZ
- Verloskundig samenwerkingsverbanden

- Zorgverzekeraars VGZ en/of CZ (IZA)
- Oudervertegenwoordiging (IZA)
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