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OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

1. Instemmen met borging Kansrijke Start onder Friese 
Preventie Aanpak onder Coalitie ‘ouderschap’. 

2. In 2023 bespreken van een meerjarenprogramma Kansrijke 
Start. 

3. Kennisnemen van de huidige activiteiten (basisscenario) en 
toekomstige scenario’s Kansrijke Start Fryslân.  
 

Inleiding 

 

In de eerste 1000 dagen van een Kind wordt een belangrijke basis 
gelegd voor de gezondheid. Vanaf 2019 is er een Friese coalitie 
Kansrijke Start. Sinds begin 2022 zijn alle Friese gemeenten 
aangesloten en hebben of zijn bezig met het vormen van een lokale 
coalitie.  
 
In de Bestuurscommissie van 10 februari 2022 is besloten om voor 
twee jaar een vervolg te geven aan de Friese Aanpak Kansrijke 
Start, met de toezegging dat er een meerjarenprogramma wordt 
voorgelegd aan de Bestuurscommissie Gezondheid met een 
voorstel van borging binnen het Friese Preventie Aanpak (FPA). 
 
In bijgevoegd stuk doen we een voorstel voor de provinciale 
samenwerking en de integratie met de FPA en wordt een doorkijk 
gegeven naar de toekomst van Kansrijke Start Fryslân.  

Beoogd effect 

 

Een zo goed mogelijke start voor elk kind in de provincie Friesland, 
door de al bestaande samenwerking uit te breiden en te verstevigen 
binnen de Friese Preventieaanpak. We gaan meer provinciaal 
samenwerken en krachten bundelen. Ook krijgt de 
Bestuurscommissie een doorkijk naar de toekomstige 
mogelijkheden van Kansrijke Start Fryslân.  



 
 

Argumenten 

 

 
1.1. Omdat de drie lijnen waar Kansrijke Start zich op richt ook 

allemaal gericht zijn op de ouders, is het voorstel om het 
huidige lerend netwerk Kansrijke Start onder te brengen in de 
coalitie ouderschap van de Friese Preventie Aanpak. Dit vormt 
dan ook gelijk de basis voor deze coalitie.  
 

2.1 Er is nog veel onduidelijkheid over hoe de beschikbare 
middelen van Kansrijke Start vanaf 2023 verdeeld gaan worden 
vanuit de Specifieke Uitkering Preventie (SPUK gelden). Door 
het meerjarenplan in 2023 te presenteren kan deze 
ontwikkeling goed meegenomen worden. 

 
2.2 Door meer tijd te nemen kan de nieuwe programmaleider ook 

werken aan een gedragen plan, waarin de wensen en 
behoeften van de lokale coalities en de verschillende 
stakeholders worden meegenomen. 

 
3.1 De activiteiten (basisscenario) die de aanjager Kansrijke Start 

in ieder geval gaat oppakken zijn:   
- (Knel)punten die in meerdere lokale coalities spelen 

inventariseren en aanpakken door het aanreiken van 
provinciale bouwstenen waar lokale coalities mee aan de 
slag kunnen. 

- Proactief aanreiken van bouwstenen voor de lokale 
coalities vanuit de coalitie Ouderschap.  

- Modereren van het online platform van 1sociaal domein 
vanuit de coalitie Ouderschap. 

- Verder werken aan, versterken van de provinciale 
samenwerking. Meer provinciaal samenwerken. 

– Monitoren en evalueren van de verschillende onderdelen 
van Kansrijke Start. 
 

3.2 In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA (concept)) 
wordt als beoogd resultaat meegenomen dat er in elke 
gemeente een lokale Kansrijke Start aanpak is en er wordt 
ook gesproken over een regionale aanpak.  
Toekomstscenario’s hoe de hieruit voortvloeiende middelen 
(via SPUK) ingezet kunnen worden zijn:  

 
– Advisering aan gemeenten wat betreft de besteding van de 

SPUK-middelen m.b.t. Kansrijke Start. 
– Meer beleidsmatige capaciteit op provinciaal niveau om de 

kennisdeling meer vorm en inhoud te geven. 
– Meer individuele ondersteuning van de lokale coalities. 
– Verlenging functie provinciale aanjager. 

 
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Het duurt langer voor er een meerjarenplan ligt dan gepland. 

Financiële consequenties 

 

Op 10 februari 2022 heeft de Bestuurscommissie al besloten om 
middelen (€66.391 per jaar) vrij te maken voor Kansrijke Start voor 
een periode van twee jaar.  Bijgaand voorstel heeft geen verdere 
financiële consequenties. 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

In 2023 (als er duidelijkheid is over SPUK gelden) zal er een 
meerjarenprogramma Kansrijke Start komen in samenspraak met 
de lokale coalities en de provinciale partners. 
 



 
 

Communicatie 

 

Via de nieuwsbrief van de Friese Preventie Aanpak wordt 
gecommuniceerd over de werkzaamheden naar alle betrokken 
stakeholders. 

Besluit Kies een item. 
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