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1. Aanleiding 
Hierbij ontvangt u de vervolgaanpak van het actieprogramma Kansrijke Start 
2022-2025 ter verzending aan de Tweede Kamer 

2. Geadviseerd besluit 
Advies is om bijgevoegde aanbiedingsbrief te tekenen en samen met de 
vervolgaanpak aan de Tweede Kamer te sturen, voorafgaand aan de landelijke 
conferentie op maandag 13 juni. 

3. Kernpunten 

Een conceptversie van de vervolgaanpak is in april reeds me 
besproken. U was toen ak • • 	 n ou 
Op de landelijke 	rentie 'Kansrijke Start Dichtbij' op maandag 14 jJAI 
zal u de v 	gaanpak toelichten. Het is daarom de bedoeling om de 
aanpa oor die datum naar de Tweede Kamer te sturen. 
Dit v• t dan samen met aanpak mentale gezondheid (10 juni in MR), we 
moet afwegen hoe we dat qua communicatie doen. 
De vervo • 	k Kansrijke Start word • • - 	 ang met de 
aanpak onbedoelde zwangerschappen vormgegeven. Dit is ook 
aangegeven in de oplegbrief en in de vervolgaanpak zelf. Ook in de 
visiebrief onbedoelde zwangerschappen die voor het zomerreces naar de 
TK gaat, zal verwezen worden naar deze vervolgaanpak. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Er is brede steun voor de Kansrijke Start aanpak. 
Mevrouw van den Berg (CDA) heeft eerder aangegeven deze 
vervolgaanpak belangrijk te vinden tegen de achtergrond van haar 
initiatiefnota 'minder ziekte en betere zorg: ontzorg de zorg voor behoud 
van solidariteit' (met als punt 4 verbreding van Kansrijke Start van 1000 
naar 1500 dagen). Ze heeft in het nota-overleg op 21 maart hierover 
aangeven tevreden te zijn met de afspraken over Kansrijke Start in het 
coalitieakkoord en deze vervolgaanpak af te wachten 
Mevrouw Bikker (CU) heeft tijdens het commissiedebat Zwangerschap en 
Geboorte op 25 mei gevraagd wanneer de vervolgaanpak naar de Tweede 
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Kamer gestuurd zou worden en of gemeenten die nog niet deelnemen aan 
Kansrijke Start actief benaderd worden, met name gemeenten waar veel 
mensen in kwetsbare situaties wonen. 
Minister Kuipers heeft toen gereageerd dat de vervolgaanpak half juni 
naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden, dat de ambitie is om 
Kansrijke Start beschikbaar te maken in alle gemeenten en dat de 
gemeenten die nog niet deelnemen hiertoe al actief benaderd zijn. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Op de conferentie Kansrijke Start Dichtbij (maandag 13 juni) zal u de 
vervolgaanpak toelichten. Daarna zal er via social media aandacht aan besteed 
worden. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Vanuit het coalitieakkoord is er structureel 23 min beschikbaar voor Kansrijke 
Start. Het grootste deel is bestemd voor lokale en regionale coalities en 
ondersteuning van (aanstaande) ouders, langs 3 lijnen: financiering lokale 
coalities, financiering interventies en ondersteuning regionale 
samenwerkingsafspraken. Een klein deel van dit bedrag is bestemd voor de 
uitvoering van het landelijke actieprogramma, zoals monitoring, communicatie en 
onderzoek. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
n.v.t. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De vervolgaanpak is afgestemd met: 

- Stuurgroep Kansrijke Start 
CPZ 
Pharos 
Spiegelgroep Kansrijke Start 

f. Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

g. Toezeggingen 
Minister Kuipers heeft in beantwoording van vragen tijdens het commissiedebat 
Zwangerschap en Geboorte op 25 mei toegezegd dat u de vervolgaanpak half juni 
aan de Tweede Kamer stuurt. 

h. Fraudetoets 
n.v.t 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt 
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30 mei 2022 
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