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Status: Definitief 

 

 
Gespreksleidraad betrokkenen (zorgverleners, 
vertegenwoordigers landelijke organisaties, projectleiders)i  
 
Ervaringen met Kansrijke Start  
Hoe gaat het binnen uw regio/ organisatie/ gemeente met Kansrijke Start?  

- Welke initiatieven, samenwerkingen of thema’s zijn in het afgelopen jaar opgepakt 
of verder uitgewerkt?  

- Wat ging er goed? Wat zijn bevorderende factoren? 
- Wat ging er niet goed? Wat zijn belemmerende factoren?  

 
Verdiepende thema’s  
Hoe ervaren jullie momenteel de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein?  
Dat kan zijn binnen de lokale coalities, maar ook op de werkvloer of tussen landelijke 
partijen. 

- Hoe zijn verbindingen gemaakt tussen de verschillende domeinen? Wat heeft 
hierbij geholpen? 

- Missen er belangrijke partijen?  
- Worden ervaringsdeskundigen betrokken?  
- Wie/welke partijen hebben een regierol? 

Wat gaat er goed/niet goed in de samenwerking 
 
Hebben jullie het idee dat het programma effect heeft gehad?   

- Zou deze ontwikkeling ook zichtbaar zijn geweest zonder het programma? Wat is 
de bijdrage/toegevoegde waarde van het programma geweest? 

- Hebben jullie het gevoel gezinnen in een kwetsbare situatie beter te bereiken? 
 
Hoe ervaren jullie vroegsignalering? 

- Wat zijn knelpunten (bijv. in gebruik screeningsinstrumenten)?  
- Wat gaat er goed?  

 
Behoeften rondom Kansrijke Start  
Wat zou je willen vasthouden, ook als het programma stopt? Waar ben je blij mee? 

- Blijf je bepaalde dingen doen (die goed gaan)? Welke? 
 

Wat heb je/is er nodig om Kansrijke Start verder te brengen? (behoeften) 
- Welke ontwikkelingen wil je zien binnen jouw organisatie/ regio/ landelijk 
- Qua ondersteuning/toerusten van professionals? 

 
Hoe kunnen we de continuïteit van activiteiten rondom Kansrijke Start waarborgen?  

- Is de focus op de eerste 1000 dagen goed, of is een langere periode passender? 
- Als je je geld zou moeten verdelen over de drie lijnen van het actieprogramma, 

waar zou je dan op inzetten?  
Is de wijze waarop KS ingericht is een goed voorbeeld voor andere sectoren?  
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Gespreksleidraad –cliënten en ervaringsdeskundigeni 

 
Voorstellen 
Zou je iets over jezelf willen vertellen? Waar woon je, hoe oud ben je, kinderen, wat doe je 
overdag?  
 
Eigen ervaringen met Kansrijke Start (cliënten) 
Kun je vertellen over de periode dat je zwanger raakte?  

- Leeftijd, dagelijkse bezigheden zoals werk of studie, woonsituatie, partner 

Hoe reageerde je op de zwangerschap? 
- Gedachtes, gevoelens 

Hoe reageerde je omgeving op de zwangerschap?  
- Betrokkenheid partner 

Hoe ging het na je zwangerschap, dus tijdens de bevalling en de jaren daarna?  
 
Algemene ervaringen met Kansrijke Start (ervaringsdeskundigen) 
Wat heb je gemerkt van Kansrijke Start? Ben je blij met het programma?  
Wat vind jij belangrijke onderdelen of doelstellingen van het actieprogramma Kansrijke 
Start?  
Hoe vind jij dat het gaat met Kansrijke Start?  

- Wat ging er goed? Wat heeft hierbij geholpen (bevorderende factoren)? 
- Wat mis je? Wat ging er niet goed? Wat zijn knelpunten (belemmerende factoren)? 

 
Verdiepende thema’s – ondersteuning & samenwerking 
Heb je hulp en ondersteuning gekregen tijdens je zwangerschap? Bijvoorbeeld van 
zorgverleners of hulpverleners? Van wie, en hoe heb je dat ervaren?  (cliënten) 
Hoe vind je dat het algemeen gaat met het ondersteunen van zwangere vrouwen en jonge 
gezinnen in een kwetsbare situatie? (ervaringsdeskundigen) 

- Wat gaat er goed?  
- Wat gaat er minder goed?  
- Heb je het gevoel dat de ondersteuning gekozen/geboden wordt in samenspraak? 

Hoe vind je dat zorgverleners of hulpverleners met elkaar samen werken?  
- Heb je het gevoel dat zorgverleners en hulpverleners elkaar kennen?  
- Heb jij te maken met verschillende organisaties?  

 
Toekomst: behoeften rondom Kansrijke Start 
Als je zou mogen dromen: hoe zou de zorg rondom zwangere vrouwen en jonge gezinnen 
die extra hulp nodig hebben er uit kunnen zien? (bijvoorbeeld over 20 jaar) 

- Wat betekent dat?  
- Wat moet er dan de komende jaren gebeuren?  

Nu je zo terugkijkt op deze periode, zijn er dan dingen die je hebt gemist tijdens de 
zwangerschap, de bevalling of de jaren daarna, waar de overheid bij had kunnen helpen? 
Wat zou je willen dat binnen het actieprogramma Kansrijke Start juist wel/ niet meer 
gebeurt?  

- Waar moet verder aan gewerkt worden?  
- Waar moeten we mee stoppen? 

 

 
i  Afhankelijk van het aantal personen en de achtergrond van de geïnterviewde(n) is de 
leidraad aangepast 


