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Onderwerp
Plan van aanpak Kansrijke Start

Geachte raadsleden,
Bij de behandeling van de begroting 2019 op 1 november 2018 heeft u een motie aangenomen waarin
het college gevraagd werd een actieplan voor deelname aan Kansrijke start aan de raad voor te leggen
en cofinanciering te realiseren. Dat actieplan bleek niet nodig te zijn voor deelname aan het landelijke
programma, maar de cofinanciering (€ 250.000,- Klijnsmamiddelen voor 4 jaar) is gerealiseerd. En het
plan van aanpak is nu klaar. Uit de decentralisatie-uitkering krijgt Almelo voor de komende 3 jaren
€ 35.755,- per jaar voor de uitvoering.
De eerste 1000 dagen van een kind, de periode vlak voor de zwangerschap t/m de leeftijd van 2 jaar,
zijn cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. In de periode voor, tijdens en na de zwangerschap wordt de
basis gelegd voor vaardigheden en vermogens voor en een gezond (lichamelijk, mentaal, en sociaalemotioneel) leven. Een kind met een gezonde start heeft niet alleen meer kansen op een goede
gezondheid (ook op latere leeftijd) maar ook op optimale deelname aan onderwijs en participatie op de
arbeidsmarkt en in de samenleving.
Kansrijke start is een onderdeel van “Het jonge kind in Almelo”. Daar staan de optimale
ontwikkelingskansen voor kinderen centraal. Daarom wordt er ingezet op een doorlopende leer-, zorgen ontwikkellijn. Het uitgangspunt is dat ouders allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding
van hun kinderen. Daar waar nodig, wordt zo vroeg, zo licht en zo dichtbij mogelijk ondersteuning
geboden. Optimale ontwikkelingskansen voor kinderen zijn alleen mogelijk als we integraal
samenwerken en met lef.
Er wordt al heel veel gedaan aan Kansrijke start in Almelo. Al voor het landelijke startsein werd
gegeven. Professionals van de JGZ, wijkteam, verloskundigen, ZGT en Avedan hadden met elkaar een
werkwijze gevonden die efficiënt en effectief bleek voor Almelo en het werd uitgevoerd door
voornamelijk deze kleine club. Na de lancering van het landelijke programma, is deze werkgroep
(beleidsmatig) aangevuld met professionals uit de kinderopvang, Loes / Avedan en gemeente. De
werkgroep heet “de eerste 1000 dagen in Almelo”. Naast deze werkgroep is er nog een bredere groep
met professionals van ZGT, kraamzorg, manager huisartsen, gemeente, kortom: alle partners uit de
geboorteketen.
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De afgelopen maanden is er met de werkgroep “de eerste 1000 dagen” (JGZ, Avedan, verloskundige,
wijkteam, ZGT, KOV de Cirkel, gemeente) hard gewerkt om een plan van aanpak te maken dat wij
hierbij toezenden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen

Bijlage: plan van aanpak Kansrijke Start
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