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Betreft: Projectplan Kansrijke Start Ridderkerk

Geachte raadsleden ,

In 2019 is de gemeente Ridderkerk aangesloten bij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start vanuit
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder begeleiding van Pharos is de gemeente
Ridderkerk in 2020 gestart met het vormen van een lokale coalitie. Met deze brief stellen wij u op de
hoogte van de huidige ontwikkelingen binnen het project Kansrijke Start Ridderkerk.

Inleiding
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een gezonde
toekomst. De eerste 1000 dagen (-10 maanden t/m 2 jaar) van een kind zijn cruciaal voor een goede
start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn
van problemen –zowel fysiek als mentaal- op latere leeftijd. Voor de gemeente Ridderkerk een
belangrijke reden om aan te sluiten bij het landelijke actieprogramma.

De gemeente Ridderkerk is projectleider van Kansrijke Start Ridderkerk. In 2020 heeft zich een lokale
coalitie gevormd. Het bouwen en verankeren van een lokale coalitie rondom de eerste 1000 dagen is
essentieel voor een kansrijke start van de kinderen. Deelnemers aan de lokale coalitie Kansrijke Start
Ridderkerk zijn: Verloskundigenpraktijk Nieuw Leven, Verloskundigenpraktijk Ridderkerk, Kraamzorg
Rotterdam, Kraamzorg de Eilanden, de jeugdgezondheidszorg (Stichting CJG Rijnmond) en het wijkteam
Ridderkerk.

In 2020 heeft de lokale coalitie in kaart gebracht welk aanbod, welke interventies en welke
overlegstructuren er allemaal al zijn rondom de eerste 1000 dagen. Ook is in kaart gebracht welke
behoeften er nog zijn rondom een kansrijke start van de kinderen in Ridderkerk. Dit heeft geresulteerd in
bijgevoegd projectplan .

Ambitie en doelstellingen Kansrijke Start Ridderkerk
De ambitie is een kansrijke start voor elk kind in Ridderkerk; met bijzondere aandacht voor de
kwetsbaren. Om dit te bereiken, zetten we in op de volgende doelstellingen:

1. Het aanscherpen van de huidige werkwijze en samenwerking tussen het medische en sociale
domein



2. Het beter signaleren van sociale, psychische en maatschappelijke problemen naast medische
problemen bij (aanstaande) zwangeren.

3. Het bieden van meer/ betere steun aan (aanstaande) ouders, in het bijzonder aan inwoners met
een lage sociaal economische status (ses) , een taalachterstand of asielzoekers.

Evaluatie en monitoring
Een goede monitoring van de resultaten van Kansrijke Start is belangrijk om een indicatie te krijgen van
het resultaat van alle inspanningen.Er wordt een voorstel voor evaluatie en monitoring uitgewerkt, waarbij
we o.a. het volgende gaan monitoren en evalueren:

- Het gebruik van inzet van ons aanbod en activiteiten
- Het proces van samenwerking en de afspraken die daarover zijn gemaakt.
- We monitoren ook een aantal indicatoren, zoals de perinatale kerncijfers van Ridderkerk.

Eind 2021/begin 2022 vindt er een tussenevaluatie plaats. Eind 2022 een eindevaluatie.

Wij informeren u via een raadsinformatiebrief over de resultaten van Kansrijke Start Ridderkerk.
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