
13 november 2019

Lokale Coalitie Kansrijke 
Start…..
Al doende leren



11:15 – 11:20 Opening

11:20 -11:30 Inleiding Kansrijke Start en lokale coalities

11:30 -11:45 Dialoog over bouwstenen lokale coalitie

11:45  - 12:15 Aan de slag!

12:15 -12:30 Terugkoppeling en vragen

12:30 Afronding

Programma van vandaag



Kansrijke start



Kansrijke start: veel factoren van invloed



• Samenwerking meerdere partijen 
landelijk 2018 - 2021

• Focus op de eerste 1000 dagen en 
kinderen in een kwetsbare situatie en 
lokale coalities

• 3 Actielijnen

o.a. 
• Menukaart/ analysetool
• Perinatale atlas
• Monitoring
• Impuls en Stimuleringsprogramma

Actieprogramma 
Kansrijke Start



• Betrek relevante partijen/partners uit 
zowel medisch als sociaal domein

• Formuleer ambitie, doelen en resultaten, 
passend bij lokale of regionale situatie

• Maak afspraken over signaleren, 
verwijzen en begeleiden

• Zorg voor optimale samenwerking
• Monitor de afspraken en samenwerking
• Maak gebruik van de menukaart en 

analysetool

Basisprincipes coalities Kansrijke Start



Brede lokale coalitie: makkelijker gezegd 
dan gedaan……



Succesfactoren aanpak Kansrijke Start



•Relatie bouwen is naast inhoud belangrijk
•Stimuleer ontmoeting en uitwisseling
•Creëer gezamenlijke urgentie en verantwoordelijkheid
•Houd rekening met verschillende perspectieven
•Zet in op het betrokken houden van partners 
•Begin klein en niet te snel
•Denk niet direct in oplossingen

Bouwen aan een kansrijke coalitie



Wat kan helpen - Gouden Driehoek



Common Eye



Golden circle



We gaan in 3 rondes aan de slag: Iedereen krijgt set met kaarten. Maak groepen van 3 á 4 personen.

Ronde 1 Breng voor jouw situatie in kaart welke stappen je al hebt gezet (15 min)

• Leg je eigen situatie voor jezelf in de blokken uit (paar minuten)

• Bespreek met elkaar: wat valt je op? Waar ben je tevreden over? Verschillen tussen de gemeenten –

waarom logisch? Verhelderende vragen?

Ronde 2 Welke onderdelen/blokken zou je voor de eerstvolgende stap(pen) willen toevoegen? (15 min)

• Eventueel kun je blanco blokken zelf invulling geven

• Vertel aan de groep waar je zelf aan denkt als vervolgstap(pen) en 

• Puzzel je ergens mee? Misschien kan er iemand helpen. Leervraag kan eventueel ingebracht worden

• Zorg ervoor dat iedereen aan bod komt

Ronde 3 Ga na wat voor jou de grootste eyeopener is (10 minuten)

Aan de slag!



• Kansrijke Start Actieprogramma
• Pharos website: Kansrijke Start
• Waarstaatjegemeente.nl
• kansrijkestart@pharos.nl

• 6 februari 2020 Landelijke studiedag Kansrijke Start: graag reserveren!

VRAGEN? Vragen? Info

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start
https://www.pharos.nl/over-pharos/programmas-pharos/kansrijke-start/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
mailto:H.vanzoest@pharos.nl

