
Workshop lokale coalitie
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Workshop lokale coalitie

• Goede Start uw kansrijke start
• Lokale coalities binnen Goede Start
• Coalities Kansrijke start in het land
• Zelfbindende afspraken.
• Hoe ondersteunt Goede Start bij de opbouw van uw lokale coalitie?



Goede Start uw Kansrijke Start
borgen realisatie verbeteringen in gemeente

Lokale en regionale 
partners

Lokaal beleid / processenLokale overleg / 
samenwerking



Goede Start uw Kansrijke Start
Kansrijke Start programma onderdelen Wat loopt er nu in Goede Start 

Impuls t.b.v. lokale coalities Overgaan van regio aanpak naar lokale aanpak, gestart met begeleiden 
(ontwikkeling) in eerste 4 gemeenten

Nu Niet Zwanger Momenteel al 8 van de 11 gemeenten in de Veenkoloniën gestart met 
NNZ 

ZonMW programma’s Deelname aan 2 lopende  ZonMW programma’s Zwangerschap & 
Geboorte

Inzet prenataal huisbezoek 
(wetswijziging wet publieke gezondheid)

Verbeterde vroegsignalering en verwijzing voor prenataal huisbezoek 
(ruim 250% stijging)

Maatregelen t.b.v. 3 actielijnen Zie onderverdeling van de 3 actielijnen op volgende slides



Kansrijke Start Wat loopt er nu in Goede Start

Actielijn 1 (voor de zwangerschap)

- Kwetsbare ouders met een 
kinderwens ondersteunen

- Nu Niet Zwanger landelijk 
beschikbaar 

- Kinderwensspreekuur 
- NNZ gestart in 8 gemeenten.

- Samen Opgroeien programma  
(multidisciplinaire voorlichting op 
scholen)

Goede Start uw Kansrijke Start



Kansrijke Start Wat loopt er nu in Goede Start

Actielijn 2 (Tijdens de zwangerschap)

- Scherper in beeld krijgen van 
kwetsbare gezinnen

- Sneller hulp aan kwetsbare 
gezinnen

- Routekaarten /zorgpaden voor 
professionals 

- Steun op maat (vanuit brede 
vroegsignalering eerder prenatale 
huisbezoeken) 

- Samen Zwanger
- Lokale training verkenner Q4 2019 

(pilot positieve gezondheid en GIZ)
- Ontwikkeling lokale zorgpaden 

(Steun Op Maat)
- Mijn Goede Start in …. 

Goede Start uw Kansrijke Start



Kansrijke Start Wat loopt er nu in Goede Start

Actielijn 3 (na de geboorte)

- Flexibele inzet contactmomenten 
jeugdgezondheidszorg

- Laagdrempelige 
opvoedingsondersteuning voor 
kwetsbare ouders

- Zeer jonge kwetsbare ouders 
ondersteunen

- Overleg met JGZ over flexibisering 
van contacten (doel is verhogen 
effect en aansluit bij gezin)

- Samen Ouders
- Intensieve 1.000 dagen (aanpak 
- gezond gewicht, armoede, etc.)

Goede Start uw Kansrijke Start



Fase 2: 2016 - 2019

• 4 regioteams

• Regionale afspraken zorgdomein
• Ontwikkelen integrale aanpak op basis van:

• Samen, 
• Steun op maat
• Er vol voor gaan

• Alle activiteiten in minimaal 1 gemeente 
gestart

Fase 3: 2019 - 2023

• 1 of 2 regioteams voor gemeente overstijgende zaken

• Afspraken in 11 Lokale coalities en keuze uit activiteiten

Goede Start uw Kansrijke Start
borgen realisatie verbeteringen in gemeente

Lokaal beleid / processen
5 lokale
coalities

ZZW
Drenthe

ZZO
Drenthe

ZZO
Groningen

Omme-
landen

Drenthe Groningen

6 lokale
coalities



Coalities Kansrijke start in het land

• Passend bij lokale of regionale situatie
• Betrekken relevante partijen/partners uit 

zowel medisch als sociaal domein
• Gezamenlijke ambitie en doelen en resultaten
• Afspraken over signaleren, verwijzen naar 

zorg en ondersteuning
• Volgen van de inzet
• Gebruikmakend van de menukaart en 

analysetool



Coalities Kansrijke start

• Coalitie in wording – versterking
• Rol gemeenten
• Startpunt divers
• Regionaal – lokaal
• Stappen in het proces
• Op meerdere niveaus



Zelfbindende afspraken



Hoe ondersteunt Goede Start bij
de opbouw van uw lokale coalitie?

• Wie wilt u nog toevoegen aan uw lokale coalitie?

• Welke rol wilt u in de lokale coalitie?

• Op welke wijze wilt u besluiten nemen?


