stimuleringsprogramma lokale coalities

Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Wat er in de periode voor, tijdens en na de
geboorte gebeurt, heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Er is al
veel geïnvesteerd om de babysterfte in Nederland omlaag te brengen. Gelukkig gaat het met de meeste baby’s dan ook
goed bij de geboorte. Maar nog te veel kinderen hebben geen goede start. Het actieprogramma Kansrijke Start wil zoveel
mogelijk kinderen de kans geven op een goede start. Het programma is gericht op kinderen in de eerste 1000 dagen van
hun leven, en met name op kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het actieprogramma stimuleert
gemeenten lokale of regionale coalities te bouwen of te versterken om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak rond
de eerste 1000 dagen.

Stimuleringsprogramma lokale
coalities Kansrijke Start
Om lokale of regionale coalities rond de eerste 1000 dagen te
stimuleren kunnen GIDS-gemeenten zich aanmelden voor de
Impuls Kansrijke Start. Gemeenten ontvangen deze impuls
(via een decentralisatie-uitkering bij het gemeentefonds)
onder de voorwaarden dat:
• de gemeente de impuls inzet om te komen tot een lokale
coalitie;
• de gemeente deelneemt aan het stimuleringsprogramma
lokale coalities Kansrijke Start;
• de gemeente ervaringen over en resultaten van de aanpak
deelt ten behoeve van o.a. de monitoring via het
stimuleringsprogramma en/of de rijksoverheid.
Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start
ondersteunt gemeenten bij het opzetten en verder invullen
van een lokale coalitie Kansrijke Start. Als gemeente bent u
zelf verantwoordelijk voor het bouwen of versterken van deze
coalities. U kunt hierbij gebruik maken van kennis over
effectieve aanpakken en u laten inspireren door goede
voorbeelden in andere gemeenten of regio’s. Pharos, het
landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen, voert het
stimuleringsprogramma uit.
Het stimuleringsprogramma biedt u actuele en praktisch
toepasbare kennis over wat nodig is voor een gezamenlijke
aanpak Kansrijke Start. Op aanvraag komen adviseurs bij u in
de gemeente langs om mee te denken bij het opbouwen of
versterken van een lokale coalitie. De adviseurs kunnen
samen met u onder andere feiten en cijfers analyseren en de
balans opmaken van de huidige situatie. Zij kunnen
meedenken over passende doelen en vervolgacties of helpen
bij het organiseren van een lokale kick-off bijeenkomst met
alle partners die meedoen aan de lokale of regionale coalitie.

Passend bij uw lokale situatie
De mate waarin gemeenten al samenwerken rond een
kansrijke start en de reikwijdte van de aanpak verschilt per
gemeente. Werkt u al jaren in een samenwerkingsverband?
Dan wilt u mogelijk alleen op de hoogte blijven van actuele
kennis en informatie ontvangen over nieuwe interventies. Of
staat uw gemeente aan het begin en heeft u behoefte aan
basiskennis over wat nodig is om een goede aanpak vorm te
geven of hoe u tot een stevige samenwerking komt? Het
stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start sluit
aan op uw wensen. De behoeften van uw gemeente en van uw
partners binnen de (te vormen) lokale of regionale coalities
staan centraal.

Aan welke ondersteuning kunt u denken?
• Hulp bij het maken van een startfoto met feiten en
cijfers rond de geboorte in uw gemeente.
• Hulp bij het samen met professionals duiden van
deze gegevens en het bepalen van vervolgacties.
• Het gezamenlijke organiseren van een bijeenkomst
op bestuurlijk dan wel uitvoerend niveau om ambities
te formuleren
• Het helpen bij de balans opmaken: wat is het huidige
aanbod, wat gaat goed, waar liggen hiaten?
• Begeleiding van een bijeenkomst waarin op basis van
de ambitie en de aanpak, keuzes worden gemaakt
over het inzetten van interventies, programma’s of
deskundigheidsbevordering.
• Advies bij het vormgeven van de regierol en het
opdrachtgeverschap richting lokale partijen.
• Advies over hoe professionals uit het medische en
sociale domein elkaar kunnen leren kennen en weten
hoe zij elkaars kennis en netwerk kunnen benutten bij
de ketenaanpak.

Kennis en goede voorbeelden met
elkaar delen
Het stimuleringsprogramma organiseert landelijke en
regionale ontmoetingen waarop u uw ervaringen, kennis en
inzichten kunt delen met gemeenten die ook actief zijn rond
Kansrijke Start. Zowel GIDS- als niet GIDS-gemeenten worden
hiervoor uitgenodigd. Mogelijke thema’s:
• Het met elkaar delen van voorbeelden van succesvolle
lokale aanpakken Kansrijke Start.
• Kennis over effectieve interventies, landelijke maatregelen
en beschikbare instrumenten; toewerken naar een passend
palet van professionele zorg.
• Samenwerking in de praktijk: domein overstijgend werken,
netwerkvormen, veranderkunde, regierol en
opdrachtgeverschap.
• Werken aan een community aanpak.
• Bereiken van kwetsbare ouders: succesfactoren en goede
voorbeelden.
• Monitoring en evaluatie van uw aanpak.
Ook online deelt het stimuleringsprogramma actuele
informatie en kunt u kennis maken met goede voorbeelden in
het land. Via de website pharos.nl (zoekterm kansrijke start)
houden we u op de hoogte.

Samenwerking met geboorteketen
Belangrijke kernpartners bij lokale en regionale coalities
Kansrijke Start zijn de partijen in de geboortezorg. Het College
Perinatale Zorg (CPZ) is een netwerkorganisatie waarin de
zeven belangrijkste partijen binnen de geboortezorg zijn
vertegenwoordigd. Het CPZ brengt haar kennis, netwerk en
infrastructuur in om zo naast het sociale domein (waaronder
de jeugdgezondheidszorg) ook het geboortedomein optimaal
aan te haken en vanuit de geboortezorg te stimuleren dat er
verbindingen tot stand komen. Pharos en CPZ werken samen
bij de communicatie over Kansrijke Start, rond de
kennisdeling en het verspreiden van goede voorbeelden. Zo
kunnen de lokale coalities de kennis van beide partijen
benutten.

Lokale coalities
Een lokale coalitie maakt zich sterk voor een kansrijke
start voor ieder kind en zorgt voor een gezamenlijke
aanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen, met
speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen. De lokale
of regionale coalitie zet gezamenlijk de schouders onder
het werk dat daarvoor nodig is. Het gaat om het
betrekken van de juiste mensen die met
doorzettingsmacht en/of inspiratie anderen kunnen
motiveren om mee te doen. Een lokale coalitie maakt
gezamenlijk ketenafspraken over ondersteuning aan
kwetsbare ouders voor en tijdens de zwangerschap en
na de geboorte zodat meer kinderen een kansrijke start
krijgen. Zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau
werken de lokale coalities toe naar heldere ambities,
doelen en resultaten.
Contact opnemen?
Om een afspraak te maken met een van onze adviseurs
kunt u bellen met 030-234 98 00 of mailen naar
kansrijkestart@pharos.nl
Meer weten?
Lees de factsheet Kansrijke Start op www.pharos.nl.

Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke
Start is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start
en wordt uitgevoerd door Pharos, het landelijk
expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos heeft
via het programma Gezond in… ruime ervaring met het
op maat ondersteunen van GIDS-gemeenten bij hun
lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Het
stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start
maakt gebruik van de netwerken en werkwijze van
Gezond in…, benut de kennis uit het Pharos-programma
Gezond Opgroeien en uit andere trajecten die Pharos
uitvoert rond Kansrijke Start (o.a. kennis uit Healthy
Pregnancy for All en traject 5 van het Programma Sociaal
Domein). Meer weten? Kijk op www.pharos.nl.

Dit is een gezamenlijke uitgave van Pharos in samenwerking
met het ministerie van VWS en is gemaakt in het kader van
het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.

Pharos is het landelijk expertisecentrum
gezondheidsverschillen.
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