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Vragenlijst Gemeenten Kansrijke Start 2021  

 

Uitnodiging  Vragenlijst Gemeenten Kansrijke Start 2021.  

Beste [id_naam], 

Hierbij ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek 

over de stand van zaken rondom Kansrijke Start in uw gemeente. U 

ontvangt deze vragenlijst omdat uw gemeente extra middelen uit de 

decentralisatie-uitkering (de impuls Kansrijke Start) ontvangt.  

 

Het landelijk actieprogramma Kansrijke Start 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 

september 2018 het landelijke actieprogramma Kansrijke Start 

gelanceerd. Dit programma is gericht op kinderen in de eerste 

1000 dagen, waarbij wordt ingezet op een goede verbinding tussen het 

medische, sociale en het publieke domein. De aandacht gaat specifiek uit 

naar kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het 

actieprogramma bestaat uit drie actielijnen met diverse activiteiten: vóór 

de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte.  

 

Inzicht in ontwikkelingen en activiteiten 

Met de antwoorden uit deze vragenlijst wordt inzicht verkregen in 

ontwikkelingen en activiteiten binnen gemeenten, zoals de vorming en 

versterking van lokale coalities Kansrijke Start en lokale monitoring van 

de aanpak.  

Het RIVM heeft deze vragenlijst voor iedere Nederlandse gemeente op 

verzoek van het ministerie van VWS ontwikkeld. Het RIVM schetst op 

basis van de antwoorden een landelijk beeld van de stand van zaken. De 

vragenlijst is afgestemd met het ministerie van VWS, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG), het College Perinatale Zorg (CPZ) en 

Pharos (de uitvoerder van het Stimuleringsprogramma lokale coalities 

Kansrijke Start). Zij gebruiken de informatie om aan de slag te gaan met 

eventuele aandachtspunten.  

 

Resultaten worden niet herleidbaar gepresenteerd 

De gegevens zullen op geaggregeerd niveau worden weergegeven in de 

landelijke monitor Kansrijke Start 2021 (RIVM). Meer informatie over de 

monitor Kansrijke Start staat op de website van het RIVM. De antwoorden 

worden niet gebruikt om gegevens van individuele gemeenten bekend te 

maken.  

We vragen u deze vragenlijst digitaal in te vullen vóór 13 september 

2021. U kunt de vragenlijst vinden via deze link. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. 

 

Vragen? 

Bij vragen over deze vragenlijst kunt u per mail contact opnemen met het 

RIVM via: kansrijkestart@rivm.nl  

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 

 

 

https://www.rivm.nl/zorg/organisatie-van-zorg/kansrijke-start
mailto:kansrijkestart@rivm.nl
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Vragenlijst Kansrijke Start  

Voordat u de vragenlijst over de stand van zaken in uw gemeente rondom 

Kansrijke Start invult, vragen we u om enkele contactgegevens in te 

vullen of te controleren. Zo kunnen we zien welke gemeenten de 

vragenlijst ingevuld hebben. De gemeenten die niet hebben gereageerd 

ontvangen een reminder. 

 

Gemeente: ……… 

Contactpersoon voor vragenlijst:…….. 

Telefoon:…….. 

Email………….. 

 

STAND VAN ZAKEN LOKALE COALITIES KANSRIJKE START 

Het actieprogramma Kansrijke Start stimuleert gemeenten om lokale 

coalities te vormen. Gemeenten konden hiervoor extra middelen uit de 

decentralisatie-uitkering (de impuls Kansrijke Start) aanvragen bij het 

ministerie van VWS.  

Bent u een GIDS (Gezond In De Stad) – gemeente?  

o Ja 
o Nee 

 
Heeft u zich aangemeld voor extra middelen uit de decentralisatie-

uitkering (de impuls Kansrijke Start)? 

o Ja, aangemeld voor impuls Kansrijke Start Tranche 1 (sluitingsdatum 15 
maart 2019) 

o Ja, aangemeld voor impuls Kansrijke Start Tranche 2 (sluitingsdatum 31 
oktober 2019)  

o Ja, aangemeld voor impuls Kansrijke Start Tranche 3 (sluitingsdatum 15 april 
2020)  

o Nee, wij hebben geen impulsgelden aangevraagd 
 

Indien ‘Nee’: wat is de reden dat uw gemeente geen impuls Kansrijke 

Start heeft aangevraagd?  

(meerdere antwoorden mogelijk)  

o De optie om de impuls Kansrijke Start aan te vragen was ons niet bekend  
o Er is binnen de gemeente onvoldoende financiering om het thema kansrijke 

Start op te pakken  
o Er is binnen de gemeente onvoldoende capaciteit om het thema kansrijke 

Start op te pakken 
o Er zijn binnen de gemeente andere prioriteiten benoemd 
o De doelgroep (kwetsbare gezinnen) is binnen de gemeente klein  
o Het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare gezinnen is reeds voldoende   
o Anders, namelijk …  

 
Heeft u een lokale coalitie Kansrijke Start gevormd? 

o Ja  
o Nog niet, we zijn in gesprek / hebben een lokale coalitie in voorbereiding 
o Nee 

 



 

 

Versie: 0.1 Status: Concept Pagina 3 van 11 

Indien ‘Ja’: Geef aan in welk jaartal en kwartaal volgens het format jjjQ#  

Indien ‘Nog niet, …’: Geef aan in welk jaartal en kwartaal deze gesprekken 

of voorbereidingen zijn gestart, volgens het format jjjQ#  

Indien ‘Ja’: Welke partijen (professionals, organisaties, netwerken) 

vormen de lokale coalitie Kansrijke Start?  

(meerdere antwoorden mogelijk)  

 

 

Indien ‘Ja’: Met welke partijen bent u nog meer in overleg over Kansrijke 

Start?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Indien ‘Nee’ of ‘nog niet …’: Met welke partijen bent u in overleg over 

Kansrijke Start?  

(meerdere antwoorden mogelijk)  

Zie bovenstaand overzicht. 

Met welke partijen die momenteel nog niet betrokken zijn, zou u wel 

graag in overleg gaan? 

Zie bovenstaand overzicht. 

 

  

Medisch domein 
o Verloskundigen 
o Gynaecologen 
o Kraamzorg 
o Kinderartsen 
o Verloskundig 

samenwerkingsverband 
(VSV) of integrale 
geboortezorg 
organisatie (IGO) 

o Psychologie, Obstetrie 
en Pediatrie-poli (POP-
poli  

o Consortium 
Zwangerschap en 
Geboorte 

o Volwassen-GGZ 
Huisartsen (inclusief 
POH)  

o Management 
ziekenhuis 

o Anders, namelijk: ….  

Sociaal/ publiek domein 
o Jeugdgezondheidszorg 
o Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) 
o Schuldhulpverlening  
o Jeugdhulp  
o Wijkteams 
o Kinderopvang 
o Maatschappelijk werk 
o Informele zorg 
o Psychologen 
o Jongerenwerk 

 
o Zorg (licht) verstandelijk 

beperkten 
o GGZ 
o Verslavingszorg 
o Opvang kwetsbare 

groepen 
o Gemeentelijke 

gezondheidsdienst 
(GGD) 

o Scholen 
o Zorgverzekeraar 
o Regionale 

Ondersteuningsstructuur 
(ROS)   

o Anders, namelijk: …. 

 

Thema’s binnen de 
gemeente  

o Jeugd 
o Jeugdgezondheidszorg 
o Armoede 
o Publieke gezondheid  
o Schuldhulpverlening  
o Huisvesting  
o Werk en inkomen 
o Welzijn  
o Anders, namelijk: …. 

 
 

Community 
o Vrijwilligersorganisaties 
o Zelfhulporganisaties/groepen 
o Ervaringsdeskundigen 
o Anders, namelijk: … 
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DOELSTELLINGEN EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 

In onderstaande vragen wordt gesproken over ‘uw lokale coalitie’. Indien 

in uw gemeente nog geen lokale coalitie is gevormd, beantwoord deze 

vragen dan vanuit ‘uw gemeente’. 

Zijn er binnen uw lokale coalitie gezamenlijke ambities rondom Kansrijke Start 
geformuleerd? 

o Ja 
o Nee 

 

Doelstellingen rondom Kansrijke Start zijn binnen uw lokale coalitie …  

(meerdere antwoorden mogelijk)  

o Ja 
o In ontwikkeling 
o Nee 
o Anders, namelijk …  

 
Indien in ontwikkeling, vastgesteld of anders: Zijn of worden de 

doelstellingen SMART geformuleerd (dat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, 

Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden)?  

o Ja 
o Nee 

 

Indien in ontwikkeling, vastgesteld of anders: Op welke tijdsperiode(s) 

zijn de doelstellingen gericht? Selecteer alle opties die van toepassing 

zijn. Voorbeeld: Wanneer doelstellingen zijn geformuleerd van begin 

zwangerschap tot en met kinderen op 4-jarige leeftijd, selecteer dan de 

middelste 3 opties. 

o Vóór zwangerschap 
o Tijdens zwangerschap 
o  0 – 2 jaar 
o  2- 4 jaar 
o 4-18 jaar 

 

Zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt over een aanpak rondom de 

eerste 1000 dagen van kinderen en kwetsbare gezinnen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, op uitvoeringsniveau 
o Ja, op bestuurlijk/beleidsniveau 
o Nee, nog niet 
o Nee,  en dit zijn wij ook niet voornemens 

 
Heeft u samen met uw samenwerkingspartners een plan van aanpak of 

stappenplan opgesteld?  

o We hebben een plan van aanpak 
o We hebben een begin gemaakt met een plan van aanpak 
o Nee, nog niet 
o Nee, en dit zijn wij ook niet voornemens 
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Werkt uw gemeente samen met andere gemeenten aan het opzetten of 

versterken van een (sub-)regionale coalitie?  

o Nee 
o Ja, namelijk met de volgende gemeente(n):  ….. 

 
Indien ‘Ja’: Houdt u bij deze samenwerking met andere gemeenten 

rekening met andere regio-indelingen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, we houden rekening met bestaande samenwerkingsverbanden tussen 
gemeenten 

o Ja, we houden rekening met de regio-indeling van de verloskundige 
samenwerkingsverbanden (VSV’s) 

o Ja, we houden rekening met de regio-indeling van de jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) 

o Nee, hier houden we geen rekening mee 
o Anders, namelijk …  

 
Maakt het programma Kansrijke Start onderdeel uit van een breder 

beleidskader van de gemeente (denk aan preventie, jeugd, sociaal 

domein)?   

o Ja 
o Nee 

 

ACTIVITEITEN OP KANSRIJKE START 

In onderstaande vragen wordt gesproken over ‘uw lokale coalitie’. Indien 

in uw gemeente nog geen lokale coalitie is gevormd, beantwoord deze 

vragen dan vanuit ‘uw gemeente’. 

Zijn er binnen uw lokale coalitie activiteiten op het thema kansrijke start? 

o Ja 
o Nee 

 
Indien ja: Wanneer zijn activiteiten op het thema kansrijke start gestart?  

o Na invoering van het actieprogramma Kansrijke Start. Dat betekent in de 
periode september 2018 tot nu.  

o Voorafgaand aan de invoering van het actieprogramma Kansrijke Start. Dat 
betekent vóór september 2018.  
Geef aan in welk jaartal en kwartaal volgens het format jjjQ#  
 

Indien ja: Zijn er extra activiteiten gestart na aanvraag van de impuls 

Kansrijke Start?  

o Ja 
o Nee 

 
Indien ja: Welke activiteiten zijn er gestart in samenwerking met de 

geboortezorg?  

(Open vraag) 
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Hieronder ziet u de 100 interventies van de menukaart Kansrijke Start, op 

alfabetische volgorde. Welke van deze interventies worden er binnen uw 

lokale coalitie uitgevoerd? 

Let op: aan het einde van de lijst kunt u ook kiezen voor de optie 'geen 

van bovenstaande interventies' en 'binnen de lokale coalitie worden 

tevens andere interventies uitgevoerd'.  

(meerdere antwoorden mogelijk)  

Aanvinkschema: de 100 interventies van de menukaart Kansrijke Start 

worden binnen 3 kolommen gepresenteerd 

+ opties ‘Geen van bovenstaande’ en ‘Binnen de lokale coalitie worden 

tevens andere interventies uitgevoerd, welke hier niet zijn genoemd‘ 

 
Indien bekend, hoeveel deelnemers waren er in 2020 aan onderstaande 

interventies? 

o Nu Niet Zwanger: …. deelnemers 

o VoorZorg:  

o CenteringZwangerschap (voorheen Centering Pregnancy):  

o Stevig Ouderschap:  

o Home-Start: 

o CenteringOuderschap (voorheen Centering Parenting):  

o SamenStarten:  

o BoekStart/BoekenPret: 

 

Hoeveel geboortes waren er in 2020 in uw gemeente? 

(Open vraag) 

Beschikt u over een businesscase of iets vergelijkbaar voor de 

interventies/het Kansrijke Start programma binnen uw gemeente? 

o Ja 

o Nee 

o Anders, namelijk: .. 
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Welk van onderstaande activiteiten is naast de interventies uit de 

menukaart binnen uw lokale coalitie beschikbaar? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Zorgpad kwetsbare zwangere in samenwerking met het verloskundig 
samenwerkingsverband (VSV) 

o Multidisciplinair overleg waarbij zowel medisch als sociaal domein 
betrokken is 

o Financiële/schuldhulpverlening voor zwangere vrouwen in een kwetsbare 
situatie  

o Crisispotje gemeente/zorg (voor crisisinzet kraamzorg, anticonceptie, 
gemeentepolis, etc.) 

o Anders, namelijk: …   
o Geen van bovenstaande 

 
 

LOKALE MONITORING  

In onderstaande vragen wordt gesproken over ‘uw lokale coalitie’. Indien 

in uw gemeente nog geen lokale coalitie is gevormd, beantwoord deze 

vragen dan vanuit ‘uw gemeente’. 

Heeft u binnen uw lokale coalitie een startfoto gemaakt om inzicht te 

krijgen in de cijfers en feiten rond de eerste 1000 dagen in uw gemeente?  

o Ja 
o Nee 

 
Wat is in uw lokale coalitie de stand van zaken rondom het monitoren van 

Kansrijke Start? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

o We monitoren de voortgang (het proces) van ons programma (bijv. de 

invoering van interventies of de ontwikkeling van samenwerking) 
o We monitoren de uitkomsten van ons programma (bijv. uitkomsten van de 

zwangerschap)  
o We hebben plannen om de voortgang van ons programma te monitoren  
o We hebben plannen om de uitkomsten van ons programma te monitoren 
o Geen van bovenstaande 

 

Indien ‘geen van bovenstaande’: Kunt u aangeven waarom er geen lokale 

monitoring plaatsvindt? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Er is binnen de gemeente onvoldoende financiering  
o Er is binnen de gemeente onvoldoende capaciteit  
o Er zijn binnen de gemeente andere prioriteiten benoemd 
o Er is binnen de gemeente nog geen tijd geweest om dit goed in te richten 
o Er is binnen de gemeente onvoldoende expertise voor het inrichten van een 

goede lokale monitoring 
o Anders, namelijk …  

 

Indien monitoring plaatsvindt: Sinds wanneer vindt deze monitoring 

(ongeveer) plaats? Geef aan welk jaartal en kwartaal volgens het format 

jjjjQ#  
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Indien monitoring plaatsvindt: wie voert deze monitoring uit? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

o GGD 
o JGZ 
o Gemeente 
o Universiteit/hogeschool/kennisinstituut 
o ROS  
o Anders, namelijk… 

 

Indien monitoring plaatsvindt of hier plannen voor zijn: Op basis van 

welke databronnen vindt (toekomstige) monitoring plaats?   

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Data vanuit Perined  
o Data vanuit de JGZ 
o Data vanuit de GGD 
o Data vanuit CBS-statline 
o Data vanuit de gemeente 
o Waarstaatjegemeente.nl  
o Ervaringen van de doelgroep (kwetsbare ouders); kwalitatieve data uit 

bijvoorbeeld interviews, bijeenkomsten of vragenlijsten  
o Ervaringen van professionals; kwalitatieve data uit bijvoorbeeld interviews, 

bijeenkomsten of vragenlijsten 
o Dat is nog niet bekend 
o Anders, namelijk…  

 
Indien monitoring plaatsvindt: Is de monitor onderdeel van een 

beleidscyclus en/of leercyclus binnen de gemeente?  

Dat wil zeggen: periodiek worden cijfers vergeleken met doelstellingen, 

dit wordt in de coalitie besproken en op basis hiervan worden plannen en 

doelstellingen bijgesteld en activiteiten aangepast.  

o Ja  
o Nog niet, maar dit is wel in voorbereiding 
o Nee 
 

Indien monitoring plaatsvindt: Kunt u hieronder op een schaal van 1 tot 5 

aangeven in hoeverre de volgende onderdelen van monitoren goed gaan 

en minder goed gaan. 1 = gaat helemaal niet goed  5 =  gaat heel 

goed(5-punt likert scale) 

- Vindbaarheid gegevens 
- Beschikbaarheid gegevens 
- Compleetheid gegevens 
- Betrouwbaarheid gegevens 
- De selectie van geschikte indicatoren 
- Registratie van benodigde gegevens 
- Verkrijgen van benodigde gegevens 
- Duiding van de gegevens 
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- Presentatie van gegevens 
- Vervolgacties 

 

ONDERSTEUNING  

Hieronder staan een aantal mogelijkheden voor ondersteuning bij uw 

activiteiten. Geef per ondersteuningsproduct aan of u hiermee bekend 

bent, of u er gebruik van maakt en eventueel wat uw ervaring is.  

(meerdere antwoorden mogelijk)  
Product/instrument Bent u hiermee 

bekend?  
Maakt u hier 
gebruik van?   

Wat is uw ervaring 
hiermee op een 
schaal van 1 tot 5?  
(1 = heel slecht, 5 
= heel goed) 
 
 

Website kansrijkestartnl.nl    

Perinatale kerngegevens op 
waarstaatjegemeente.nl  

   

Gegevens over kansrijke start via 
volksgezondheid.info.nl  

   

Analysetool Kansrijke Start     

Menukaart interventies    

Klantroutes Kansrijke Start    

Wegwijzer financiering    

Communicatiemiddelen en/of toolkit 
campagne ‘Mamaliefde en papaliefde is’ 

   

Stimuleringsprogramma Pharos (online 
informatie via de website) 

   

Stimuleringsprogramma Pharos (adviseur)     

Stimuleringsprogramma Pharos 
(webinars) 

   

Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen op 
www.kennisnetgeboortezorg.nl (Project 
Kansrijke Ontmoetingen van het CPZ) 

   

Landelijke monitor Kansrijke Start (RIVM), 
o.a. factsheets  

   

Ondersteuningsprogramma lerende lokale 
monitor Kansrijke Start (RIVM), o.a. 
bijeenkomsten 
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Onderzoek van Healthy Pregnancy 4 All 

(Erasmus MC, DRIFT en Pharos) 

   

Programma sociaal domein    

Ruimte voor eventuele toelichting op ervaringen : [open vraag] 

 

PRENATAAL HUISBEZOEK DOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

Onder prenataal huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

verstaan we alle contacten van een jeugdverpleegkundige met 

aanstaande ouders tijdens de zwangerschap die als doel hebben om hen 

te begeleiden naar een optimale start met hun kind en het aanstaande 

ouderschap. Het prenataal huisbezoek door de JGZ kan binnen de 

gemeente worden aangeboden aan alle gezinnen (standaard, niet op 

indicatie) of als maatwerk voor gezinnen in een kwetsbare situatie om de 

hulp- en ondersteuningsvraag helder te krijgen (op indicatie).   

Voert de JGZ binnen uw gemeente prenatale huisbezoeken uit? 

o Ja, standaard aan alle gezinnen 
o Ja, als maatwerk voor gezinnen in een kwetsbare situatie   
o Nee  

Zo ja, in welke weken van de zwangerschap worden de prenatale 

huisbezoeken afgelegd? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Voor de 15e week  
o In de periode 15 - 20 weken  
o In de periode 20 - 25 weken  
o Na de 25e week  

 
Zo ja, sinds wanneer worden er binnen uw gemeente prenatale 

huisbezoeken uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg? Geef aan welk 

jaartal en kwartaal volgens het format jjjjQ#  

Zo ja, zijn er in uw lokale coalitie afspraken gemaakt met professionals in 

de geboortezorg over de uitvoering van het prenatale huisbezoeken door 

de JGZ (bijvoorbeeld het gezamenlijk aanbieden van een PHB vanuit de 

JGZ en kraamzorg)?  

o Ja 

o Nee 
 

OVERIG 

Heeft de coronapandemie invloed op activiteiten en voortgang van 

Kansrijke Start binnen uw lokale coalitie?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, dit heeft gezorgd voor een vertraging  
o Ja, dit heeft geleid tot een versterking van de samenwerking 
o Ja, dit heeft geleid tot (structurele) veranderingen in de aanpak  
o Ja, dit heeft geleid tot minder financiële middelen voor Kansrijke Start 
o Nee, dit heeft tot nu geen grote gevolgen  
o Anders, namelijk ….  
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RUIMTE VOOR TOELICHTING 

Indien u een toelichting wilt  geven op een van eerder gestelde vragen of 

nog andere informatie delen? 

Dat kan ook een tip aan VWS, CPZ, Pharos, de VNG of het RIVM zijn.  

 

AFSLUITING  

Sommige GGD-en willen graag een rapportage opstellen op basis van de 

antwoorden van lokale coalities (gemeenten) binnen hun regio. Geeft u 

toestemming om de antwoorden te delen met uw regionale GGD?  

◼ Ja, ik geef het RIVM toestemming om de ingevulde gegevens te delen met 
mijn regionale GGD. 

◼ Nee, ik geef het RIVM GEEN toestemming om de ingevulde gegevens te 
delen met mijn regionale GGD 

 

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Hartelijk dank 

voor uw medewerking! 

Als u klaar bent, klik op verzenden en het venster sluit automatisch. 
 


