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De kick-off van Kansrijke Start NML
was een succes. Samen met alle
partners gaan we aan de slag om alle
kinderen in de regio een goede start
te geven.



De eerste 1000 dagen
van een kind zijn cruciaal

voor een goede start.



Hoe belangrijk verbinden
en samenwerken is.

Dat iedereen graag
een kansrijke start wil

bieden en dat deze
middag zeker heeft
bijgedragen aan de

verbinding.

Dat zo veel
functionarissen
elkaar nog niet
weten te
vinden als er
zorgen zijn.

Wat is je bijgebleven?

In de workshop
goede,

waardevolle
inbreng

gehoord,
vanuit

verschillende
disciplines.

Dat we nog veel werk te doen
hebben in de verbinding.

Veelheid aan soorten problematiek

We weten nog te weinig van
elkaar en werken niet samen,
maar willen dat wel.

Gesprekken
tussen

ketenpartners,
wij hebben veel
te bespreken.

Basisbehoefte
en

samenwerking.

Motivatie van
iedereen, 

er voor gaan
vanuit elk

perspectief.



Wie waren
aanwezig?

Jeugdhulp

Pharos

Verloskundig
Samenwerkingsverband

Zorgverzekeraar

Kinderopvang

Verstandelijk
gehandicaptenzorg

Kraamzorg

GGZ GGD

Participatie

Sociaal
domein

Provincie

Gemeentebestuur

Gemeentebeleid-
en toegang

Kansrijke
Start
24.09.20

Er waren al veel partijen aanwezig, 
maar we willen het samenwerkingsnetwerk
rondom Kansrijke Start Noord- en Midden-
Limburg laten groeien. 

Stuur dit geboortekaartje daarom vooral
door binnen je netwerk. Denk aan collega’s,
maar ook ketenpartners die je tegenkomt
in je werk. Alleen samen zorgen we voor
een Kansrijke Start.





Gedeelde dromen

Gezinnen met gezonde 
vrolijke kids die op basis van een

vertrouwensrelatie hun verhaal kunnen vertellen
en gesterkt worden. Vanuit het kind. Aansluiten bij

eigen context, achtergrond, cultuur, taal,
samenredzaamheid, positieve gezondheid.

Dromen, verlangens en wensen voor de 1e 1000
dagen van kinderen in Noord- en Midden-Limburg 

Samenwerking tussen
medisch-, sociaal domein

en welzijn om passende
ondersteuning te bieden
aan (aanstaande) ouders

en kinderen.



Gedeelde dromen
Dromen, verlangens en wensen voor de 1e 1000
dagen van kinderen in Noord- en Midden-Limburg 

• Basisbehoeften op orde
• Aandacht voor ouderschap
• Ondersteuning op maat:       
  ‘normaal’ is voor iedereen anders.

Iedereen in beeld.
Iedere zwangere,
aanstaande ouder met
grote of kleine
problematiek is in beeld
voor mogelijke hulp.

Het vinden van:
- Vanuit het gezin

- Vanuit de organisatie
Elkaar kennen:

- Integraal werken
- Pro-actief

(netwerken, signaleren)
- Snel schakelen





Output
werksessies

Opgehaalde
thema's

Positieve gezondheid
Basis op orde
Alle domeinen betrekken
Leren van casuïstiek
Elkaar kennen en weten te vinden, ontschotten

NORMALISEREN, 
NIET PROBLEMATISEREN

Opgehaald in gesprekken
met elkaar: aandachtspunten
voor het programma

SIGNALEREN
Sneller
Beter
Terugkoppeling

Wat er al is in de
regio / overal
beschikbaar
Formeel & informeel
Iedereen rondom de
zwangere / jonge
ouder

INTEGRAAL WERKEN

VERBINDEN



Je bent klein en heel erg kwetsbaar
O zo groot wannneer je lacht
Met open ogen naar de wereld
Jij bent jij
Dat is jouw kracht



WERKGROEP DOELGROEP BETREKKEN

Aanmeldingen
Regieraad en werkgroepen

Meld je aan!

REGIERAAD

PSWPSW

anaCare

Spring Kinderopvang

VSV Noord Limburg

Geboortezorg Limburg

Burgerkracht

Gehandicaptenzorg

Vorkmeer

Jeugdhulp

Verloskundige

Pharos

anaCare

Kraamzorg

Kinderopvang

Wil je meer weten over de Regieraad of de
werkgroep doelgroep betrekken? Neem contact
op met Jurjen Scharten, kwartiermaker Kansrijke
Start NML. J.scharten@rosrobuust.nl



We hebben nog meedenkers nodig die een steentje 
bij willen dragen aan het opbouwen en verder 
uitzetten van Kansrijke Start. 

Meld je aan bij Jurjen Scharten, kwartiermaker 
Kansrijke Start NML. Bel dan met 06 - 83 97 92 18 of 
mail naar j.scharten@rosrobuust.nl

Kansrijke start wordt
mogelijk gemaakt door

de gemeenten in Noord-
en Midden-Limburg.

Meedenkers
gevraagd

Wil je nader kennismaken met
Kansrijke Start Noord- en
Midden-Limburg? 



KICK OFF
PROFESSIONALS

Groeicurve
BIJEENKOMST

PROJECTLEIDERS /
KARTREKKERS

BESTAANDE
ACTIVITEITEN

Projecten Kansrijke Start 
Noord- en Midden-Limburg

KICK OFF
BESTUURDERS

VORMEN 
REGIERAAD &
WERKGROEP
BETREKKEN
DOELGROEP

OPSTELLEN 
ACTIVITEITEN-

PLAN

BIJEENKOMSTEN 
BESTUURDERS

SESSIES 
PROFESSIONALS

KETEN
AFSPRAKEN

CONVENANT

SESSIES 
MET

DOELGROEP

SESSIES 
MET 

DOELGROEP

SESSIES 
MET 

DOELGROEP



Ieder kind
verdient de

best mogelijke
start


