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Kernboodschap Het actieprogramma Kansrijke Start is opgenomen in het nieuwe regeerakkoord.  

Voor 2022 is vanuit het Rijk een extra ronde impulsmiddelen beschikbaar gesteld 

voor gemeenten. Het programma richt zich met name op (aanstaande) ouders en 

gezinnen in een kwetsbare situatie.  
 
Haarlem is in 2019 gestart met de coalitie Kansrijke Start waarin partners uit het 
medisch en het sociaal domein samen met de gemeente in verschillende projecten 
werken aan een zo kansrijk mogelijke start voor ieder kind.  
 
Deze informatienota geeft een beschrijving van de achtergrond, de ontwikkelingen 
en het perspectief van Kansrijke Start in Haarlem. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving. 

Het college informeert de commissie over de ontwikkelingen binnen het 

actieprogramma Kansrijke Start en het perspectief voor 2022.  

Relevante eerdere 

besluiten 

2019/731862 Stand van zaken lokaal gezondheidsbeleid 

 

Besluit College  

d.d. 29 maart 2022 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

Inleiding  
Het actieprogramma Kansrijke Start is opgenomen in het nieuwe regeerakkoord.  

Kansrijke Start is een (landelijk) actieprogramma dat per gemeente door een lokale coalitie wordt 

uitgevoerd. Elke coalitie bestaat uit een aantal (vaste) partners uit het medisch en sociaal domein. 

file://///ssc.lan/public/HLM/Organisatie/JOS/BA/-%20JEUGD/INTERN/Persoonlijke%20mappen/Suzanne%20Fischer/Kansrijke%20start/informatie%20voor%20memo%20voortgang%202021/Document%202019731871%201.%20Stand%20van%20zaken%20lokaal%20Volksgezondheidsbeleid.coe
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In Haarlem heeft de coalitie gemeenschappelijke ambities, doelen en concrete acties geformuleerd in 
aansluiting op de drie actielijnen in het landelijke programma (voor, tijdens en na de zwangerschap). 
Daarnaast is gekozen voor het implementeren van een drietal interventies van de landelijke 
‘menukaart’ van Kansrijke Start te weten Centering Pregnancy, Prenatale Huisbezoeken en Nu Niet 
Zwanger*.  

 

Deze nota informeert u over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen binnen Kansrijke Start. 

 

2. Kernboodschap 
Een meer integrale samenwerking tussen partners in de geboortezorgketen draagt bij aan het bieden 
van vroegtijdige en passende begeleiding aan ouders en betere signalering van (aanstaande) 
kwetsbare ouders.  
De eerste 1000 dagen van het leven van een kind blijken cruciaal voor de verdere ontwikkeling.  
Kinderen die in de eerste 1000 dagen van hun leven blootstaan aan risicofactoren zoals stress, 
slechte voeding, roken of mishandeling beginnen met een achterstand.  
Rond 16% van de kinderen in Nederland heeft een valse start bij de geboorte.  
Hierdoor kunnen zij zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder goed ontwikkelen, krijgen ze 
vaker fysieke en psychische problemen en komen ze vaker in aanraking met Jeugdhulp.  
Het doel van Kansrijke Start is om alle kinderen een zo optimaal mogelijke start te bieden waarbij de 
nadruk ligt op preventie door middel van goed samenwerken en (vroeg)signalering. Door ouders zo 
vroeg mogelijk van de juiste adviezen te voorzien en snel ondersteuning te bieden of in te grijpen bij 
beginnende problematiek, kan worden voorkomen dat er later zwaardere zorg nodig is. 
Binnen de coalitie worden de drie lopende projecten gemonitord en worden afspraken gemaakt over 
samenwerking en signalering. Daarnaast wordt nieuws en informatie uitgewisseld over 
ontwikkelingen en trends landelijk en binnen de gemeente.  
 

De uitvoering van het project Kansrijke Start loopt door in 2022 en wordt geborgd in de interne 

organisaties en bij professionals in de geboortezorgketen. 

De borging van de aanpak Kansrijke Start is een doel voor 2022. Er wordt gestart met het formuleren 

en vastleggen van samenwerkingsafspraken en contactgegevens in een samenwerkingsdocument dat 

gedeeld kan worden met (de achterban van) de verschillende organisaties in de geboorte-, en 

jeugdgezondheidszorg. Ook komt er een plan voor de monitoring en evaluatie van het programma.  

 

3. Wat levert Kansrijke Start op? 

Met het actieprogramma Kansrijke Start helpen we (aanstaande) kwetsbare ouders zodat hun 

kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. De eerste 1000 dagen van een kind zijn hierbij van 

doorslaggevend belang.  

Kansrijke Start draagt bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.  

Investeren in de kansrijke start van kinderen in een kwetsbare positie is een belangrijke manier om 

de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.  

 

*zie bijlage voor meer inhoudelijke informatie over deze projecten. 
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Een kansrijke start kan de intergenerationele overdracht van gezondheidsachterstanden doorbreken 

(ook Gezond in de Stad (GIDS) en het Preventieakkoord besteedt hier aandacht aan). 
Investeren in een Kansrijke Start is de ultieme vorm van preventie. 

 
Een kansrijke start voor zo veel mogelijk kinderen gaat ons allemaal aan: de kinderen zelf, hun 
ouders, zorgprofessionals, de overheid, de samenleving. Daarom is het actieprogramma Kansrijke 
Start in het leven geroepen.  
Kansrijke Start valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Het actieprogramma is 
mede opgesteld op basis van advies van de Gezondheidsraad en de aanbevelingen van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
 

4. Vervolg 
Het actieprogramma Kansrijke Start loopt door en blijft in ontwikkeling.  

Het is belangrijk om het aankomend jaar in te zetten op het structureel inbedden van de Kansrijke 

Start aanpak zodat deze ook na afloop van het landelijke stimuleringsprogramma geborgd blijft.  
 
Om het netwerk van partners verder te versterken en professionals te informeren is er een 
Nieuwsbrief Kansrijke Start Haarlem.  
Ook worden ontwikkelingen binnen Kansrijke start benoemd in de nieuwsbrief Sociaal Domein.  

 

5. Bijlage 

Bijlage I: Kansrijke Start januari 2022 

 

 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/05/22/de-ouder-kindrelatie-en-jeugdtraumas
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/05/22/de-ouder-kindrelatie-en-jeugdtraumas
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/05/22/de-ouder-kindrelatie-en-jeugdtraumas

