
CONCEPT 

Intentieverklaring lokale coalitie Kansrijke Start 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2021-2022 

 
De eerste 1000 dagen van een kind zijn van fundamenteel belang voor een goed begin 

vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief: een Kansrijke Start! 

 

De partners van de lokale coalitie Kansrijke Start Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

staan samen voor een sociale en vitale gemeente waar (aanstaande) ouders de kans 

krijgen en ondersteund worden om hun toekomst in eigen hand te nemen. In de 

ideale wereld maakt het geen verschil in welke straat of buurt je wieg staat voor een 

kansrijke start. In de praktijk maakt het wel degelijk verschil en zijn er aanzienlijke 

verschillen in gezondheid en breder gezien opleidingsniveau, ontwikkelings-

mogelijkheden en toegang tot hulpbronnen. Met de lokale coalitie kunnen we niet 

alle gezondheidsverschillen die er nu zijn wegnemen, maar we willen ze wel 

verkleinen. 

Dat begint ermee dat de 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 eigen organisaties kijken; zodat ouders zich 

gehoord en geholpen voelen. 

Wij, de ondertekenaars: 

- onderschrijven het belang en de urgentie van een kansrijke start; 

- ondersteunen het vormen van de lokale coalitie Kansrijke Start Achtkarspelen en 

Tytsjerksteradiel: het hele traject van ondersteuning aan ouders vóór, tijdens en na 

de zwangerschap verder te ontwikkelen; 

- stellen hiervoor mensen beschikbaar en stimuleren het benutten van elkaars 

kennis en netwerk. 

 

Uitgangspunten: 

1. We zien elke ouder als iemand die het beste wil voor haar of zijn kind. Niemand 

wil graag het stempel cliënt, patiënt of casus krijgen. Als we werken met ouders 

en kinderen in een kwetsbare positie vertrekken we vanuit hun leefwereld en 

betrekken hen bij onze aanpak. 

2. het gaat vooral om slimme verbindingen te leggen. We versterken liever lopende 

initiatieven, dan het wiel opnieuw uitvinden. Als er leemten zijn in het 

ondersteuningsaanbod kan dat wél tot nieuwe initiatieven leiden. 



 

3. We richten ons primair op de (aanstaande) ouders in de gemeenten Achtkarspelen 

en Tytsjerksteradiel. Omdat een deel van de partners regionaal werkt delen we onze 

opbrengsten in de regio. 

 

Ondertekening 
De gezamenlijke ondertekenaars van de Lokale coalitie Kansrijke Start: 

 

  



Vijf basisprincipes kansrijke start 

 

1. Bestaat bij voorkeur uit partijen als: gemeente(n), zorgverzekeraar, 

verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, 

huisartsen, jeugdhulp, volwassen-ggz, kinderopvang en andere 

relevante lokale partners. 

 

2. Werkt aan gezamenlijke afspraken over een goede ketenaanpak 

rondom de eerste 1000 dagen van kinderen (van -9 maanden tot circa  

2 jaar) en hun inzet bij kwetsbare gezinnen: goed signaleren, goed 

verwijzen en optimaal begeleiden van kwetsbare gezinnen voor en 

tijdens de zwangerschap en na de geboorte. De afspraken en 

resultaten worden gemonitord en geëvalueerd. 

 

3. Gaat uit van beschikbare cijfers op lokaal niveau rondom kwetsbare 

kinderen/gezinnen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de 

perinatale atlas en de kwetsbaarheidsatlas. Op basis daarvan wordt 

bekeken welke problematiek aandacht vraagt en welke gemeentelijke 

sectoren en lokale of regionale partners aangesloten moeten worden. 

 

4. Maakt een goed onderbouwde keuze uit de menukaart met 

beschikbare landelijke maatregelen, effectieve interventies, goede 

praktijken en werkzame elementen. Voor Nu Niet Zwanger ouders 

die geen anticonceptie kunnen betalen gaat de coalitie op zoek naar 

een voorziening voor anticonceptie. 

 

5. Zorgt voor een optimale samenwerking tussen het medische en 

sociale domein (zoals jeugdhulp, volwassen hulpverlening, wijkteam 

en schuldhulpverlening) rondom de zwangerschap van kwetsbare 

ouders/gezinnen. Daarbij leren verschillende professionals elkaar 

kennen en weten ze wie welke verantwoordelijkheid en expertise 

heeft. De coalitie bouwt zoveel mogelijk voort op bestaande lokale 

netwerken of organisaties die al contact hebben met kwetsbare 

gezinnen en maakt bij voorkeur gebruik van regionale 

consortia en bestaande samenwerkingsverbanden zoals VSV’s 


