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Doel: Meer kinderen een kansrijke start!

• Samenwerking meerdere partijen landelijk 

2018 - 2021

• Focus op de eerste 1000 dagen en 

kinderen in een kwetsbare situatie

• Lokale coalities als belangrijke bouwsteen

Actieprogramma 
Kansrijke Start



Actielijn 1: Voor de zwangerschap 

Actielijn 2: Tijdens de zwangerschap 

Actielijn 3: Na de geboorte 

Actielijnen



Maatregelen Actieprogramma

Impuls Kansrijke Start aan GIDS gemeenten en 

Stimuleringsprogramma Lokale coalities

Nu niet Zwanger landelijk beschikbaar

Menukaart en Analysetool

Perinatale cijfers 

Landelijke campagne

Kennisprogramma ZonMw

Wetsvoorstel Prenatale huisbezoeken

Monitoring 



Waarom lokale/regionale coalities?



Veel factoren van invloed: veel partners nodig!



Impuls Kansrijke start

• Bedoeld voor Gids gemeenten via decentralisatie-uitkering bij het gemeentefonds

Voorwaarden

• de gemeente zet de impuls in om te komen tot een lokale coalitie. 

• deelname aan het stimuleringsprogramma  lokale coalities Kansrijke Start.

• de gemeente deelt ervaringen en resultaten ten behoeve van o.a. monitoring.

Impuls Kansrijke Start 



Stand van zaken:

Tranche 1: 15 maart 

(98 aanmeldingen)  

Tranche 2: 1 november

(27 aanmeldingen tot nu toe) 

Impuls Kansrijke Start 
Lokale coalities belangrijk om meer meters te maken!



“Een lokale coalitie maakt zich sterk voor een 

kansrijke start voor ieder kind en zorgt voor 

een gezamenlijke aanpak rondom de eerste 

1000 dagen, met speciale aandacht voor 

kwetsbare gezinnen”

• Betrekken relevante partners uit zowel 

medisch als sociaal domein

• Samen ambitie en doelen formuleren

• Afspraken over signaleren, verwijzen en wie 

doet wat in de zorg en ondersteuning

• Monitoren aanpak

Lokale coalities 
kansrijke Start



Ondersteunt gemeenten en regio’s bij opzetten 

of verder versterken van een lokale/regionale 

coalitie Kansrijke Start met:

• Kennis, voorbeelden, advies op maat

• Regionale en landelijke bijeenkomsten

• Online informatie en inspiratie bieden

Stimuleringsprogramma lokale coalities:



• Faciliteren gemeenten en regio’s bij:

✓ startfoto met feiten en cijfers

✓ zicht op huidige samenwerking en aanbod: 

wat gaat goed, waar liggen hiaten?

✓balans opmaken: wat is nodig?

✓ lokale en regionale bijeenkomsten

Stimuleringsprogramma in het kort



Cijfers op rij



Stimuleren, kennis en ondersteuning bieden bij:

➢Gezamenlijke ambities en aanpak kansrijke start

➢Bewuste keuzes voor interventies

➢Komen tot heldere afspraken, regierol, 

opdrachtgeverschap

➢Elkaar leren kennen en elkaars kennis en netwerk 

benutten bij ketenaanpak

Vervolg ondersteuning



• Delen van kennis via regionale leerbijeenkomsten en studiedagen

• Inspireren via filmpjes, blogs, storytelling, partners landelijke coalitie 

en…….

• Goede voorbeelden verspreiden van daadkrachtige coalities, over regierol, 

afspraken met zorgverzekeraars, monitoring en evaluatie, etc.

• Dynamische opzet, dus mogelijk aanvullen met………..

Daarnaast



Pharos werkt samen met:

• CPZ: communicatie over belang KS, kennis delen, elkaar inschakelen en goede 

voorbeelden

• Erasmus:Healthy Pregnancy 4-all3 : verbreden en verdiepen kennis HP4All

• Traject 5 Programma Sociaal Domein : intensieve ondersteuning ‘voorlopers’

• Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Gezond in…

• Andere landelijke partners en programma’s

Samen met andere partijen



College Perinatale Zorg

Samen lokale samenwerking verder brengen

Pharos
Lande

lijke 

coaliti

e

• Geboortezorg

• Kraamzorg

• Jeugdgezondheidszorg

• Preconceptiezorg

• Interconceptiezorg 

• Wijkteam

• Schuldhulpverlening

• Huisvesting

• werk en inkomen

• Verslaving

GemeentenZorgverzekeraars

Lokale coalities 

Kansrijke Start

Kennis vanuit: PSD terugdringen gezondheidsverschillen, HP4All,Gezond in…, CPZ, RIVM/CGL, ZonMw… 

Agenderen   – Stimuleren   – Inspireren   – Faciliteren



• Praktijk laat wisselend beeld zien

• Vaak via warme contacten

• Soms via de JGZ

• Lokaal en/of regionaal

➢Wat is jullie ervaring?

➢Wat werkt: goede insteek voor gesprek verkennen

Verbinding tussen VSV’s & gemeenten



• Pharos website: Thema Kansrijke Start

• Vragen over het stimuleringsprogramma: kansrijkestart@pharos.nl

• Waarstaatjegemeente.nl

Meer weten?

Flyer, factsheet, 

basisprincipes

https://www.pharos.nl/over-pharos/programmas-pharos/kansrijke-start/
mailto:kansrijkestart@pharos.nl
https://www.waarstaatjegemeente.nl/

