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In april 2021 bent u middels een memo geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen 
Kansrijke Start. Het gaat hierbij om een goede start voor ieder gezin, zodat kinderen zich 
beter kunnen ontwikkelen op ieder vlak. Graag informeren wij u verder over de huidige 
stand van zaken.  

JOGG toegevoegd aan lokale coalitie 
In de hiervoor genoemde memo van april 2021 bent u geïnformeerd over onze eigen lokale 
coalitie op het gebied van Kansrijke Start. Deze is onlangs uitgebreid met JOGG, omdat de 
ambities van JOGG een grote overlap hebben met de ambities vanuit Kansrijke Start. Het is 
een logische uitbreiding vanuit de evaluatie JOGG, waarin we hebben afgesproken de inzet 
op gezondheid te intensiveren vanaf conceptie. Deze coalitie brengt JOGG in contact met 
instellingen die betrokken zijn rond de geboorte van een kind, zodat we nog meer preventief 
kunnen inzetten op overgewicht bij de jong(st)e kinderen. Ook speelt JOGG een 
uitvoerende rol bij een aantal belangrijke ambities binnen Kansrijke Start, zoals de 
borstvoedingsvriendelijke gemeente en de Baby Groente Tas. 

Purmerend als borstvoedingsvriendelijke gemeente 
Beemster is al jaren een ‘Borstvoedingsvriendelijke gemeente’, maar Purmerend staat nog 
niet als zodanig geregistreerd. In de vorige memo is de ambitie uitgesproken dit predicaat in 
2021 te behalen, maar door Corona waren veel instellingen, zoals horeca, afgelopen tijd 
grotendeels gesloten. Met inachtneming van de huidige maatregelen, gaat JOGG met deze 
ambitie aan de slag, samen met de partners in de coalitie (die in eerdergenoemde memo 
staan beschreven).  

Baby Groente Tas (BGT) 
Ook in 2022 kunnen baby’s smullen van diverse groenten, dankzij de voor de ontvanger 
gratis groentetas in samenwerking met JOGG. In september heeft u een memo ontvangen 
met daarin een evaluatie van de BGT en informatie over het vervolg.  

Crisisbudget voor kwetsbare zwangeren 
Vanuit verschillende overleggen met instellingen die betrokken zijn bij geboortezorg (denk 
aan verloskundigen, kraamhulp, gynaecologen van Dijklander) horen we dat kwetsbare 
zwangeren tegen praktische zaken aanlopen, die de kans op een goede start belemmeren. 
Vooral rond de geboorte. Het kan gaan om vervoer van en naar het ziekenhuis als de 
moeder geen leven meer voelt of de eigen bijdrage voor zaken als kraamhulp of 
poliklinische bevalling. Juist bij deze moeders in wording waar de kans op complicaties 
groter is, is het belangrijk om dergelijke ondersteuning te bieden en hier snel duidelijkheid 
over te geven. Op basis van deze signalen is een praatplaat opgesteld, zie bijlage.  
Bij wijze van proef is in het budget van Kansrijke Start € 3.000,- gereserveerd onder de 
noemer ‘crisisbudget kwetsbare zwangeren’ waar instellingen binnen de geboortezorg 
aanspraak op kunnen maken. Dit gaat via de betrokken verloskundige. We monitoren de 
uitgaven om te bekijken hoe we dit voor de langere termijn kunnen beleggen. 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/document/10039744/1#search=%22kansrijke%20%22
https://purmerend.raadsinformatie.nl/document/10318820/1#search=%22jogg%22
https://purmerend.raadsinformatie.nl/document/10568109/1#search=%22baby%22


 
 
Bijeenkomst november rond geboortezorg 
Op 30 november wordt een (digitaal) symposium georganiseerd om samen kennis op te 
halen en te delen rondom die belangrijke eerste 1000 dagen van een kind. Instellingen 
binnen de geboortezorg zijn vaak georganiseerd rondom een ziekenhuis, in ons geval 
Dijklander; omdat het Dijklander twee regio’s bedient, betreft het een symposium voor de 
regio’s Waterland en West-Friesland.   
 
Kansrijke Start als begin…  
Een goede start van een kind en gezin, is het begin van de onbelemmerde ontwikkeling van 
onze inwoners. Bij de stappen die we maken binnen Kansrijke Start, werken we vanuit 
bestaande ambities en zoeken we voortdurend de verbinding met betrokken instellingen. De 
kennis en ervaring die we opdoen gebruiken we weer in vervolgstappen en vice versa: 
belemmeringen die op latere leeftijd ontstaan, proberen we in de preventieve verbindingen 
voor te zijn.   
Zo zijn de borstvoedingsvriendelijke gemeente en de BGT onderdelen van een doorgaande, 
gezonde leeflijn die weer wordt versterkt door de urenuitbreiding op JOGG, zoals in hiervoor 
genoemde memo evaluatie JOGG staat uitgelegd. Juist vanuit de signalen dat kinderen 
rond de peuterleeftijd kieskeurige eters kunnen worden en dat kinderen op latere leeftijd 
steeds vaker te maken hebben met overgewicht, is deze uitbreiding hard nodig.  
Onder andere de uitwerking rond het crisisbudget en de gesprekken die ontstaan tijdens en 
na het symposium, laten zien hoe we deze verbindingen maken.   
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