Kansrijke Start Noordwijk
Ambities met indicatoren:

1. In 2021 werken de geboorteketenpartners in Noordwijk samen in de
geboortezorg.
Partners:
•
•
•
•
•
•
•

huisartsen,
verloskundigen,
kraamzorg,
gynaecologen- 2 e lijn,
Centrum voor Jeugd en Gezin,
Kinderopvang,
informele zorg zoals Homestart, Vitalismaatjes, Vluchtelingenwerk,

Samenwerken:
•
•
•

elkaar weten te vinden,
gebruik maken van elkaars expertise,
gezamenlijk optrekken rondom geboortezorg.

Vragen:
-

Uit welke partners bestaat de keten van geboortezorg.
Welke lijnen zijn er al in de geboortezorgketen

-

Welke lijnen missen we nog?
Wat heb je nodig van de geboortezorg partners voor in je werk?
Hoe Zie je die samenwerking voor je?

-

Wat wordt je eigen bijdrage hier in?
Wat gaat de klant merken van een goede geboortezorgketen.

2. In 2022 zijn ouders in Noordwijk goed voorbereid op ouderschap,
partnerschap en opvoeding.
a. 85 % van de ouders met een kind in de leeftijd van 1 jaar geeft aan
een goed team te vormen als ouders.
b. 80 % van de ouders is in gesprek gegaan over wat het voor het
partnerschap betekent bij de komst van hun kind.
Vragen:
-

-

Wat kun je bijdragen aan een goede voorbereiding op ouderschap, partnerschap en
opvoeding.
Welke mogelijkheden zie je om voorbereiding op ouderschap, partnerschap en opvoeding te
verbeteren?
Wat heb je daarvoor nodig?
Hoe kan je daar in de geboortezorgketen in samenwerken
Wat gaat de klant hiervan merken?

3. In 2023 is de leefstijl van zwangeren in Noordwijk voor tijdens en na
de zwangerschap verbeterd.
a. 100 % zwangeren dat niet rookt
b. 100 % zwangeren met overgewicht
c. 100 % zwangeren dat alcohol geen drinkt
Vragen:
-

Hoe kun je hier vanuit je werkveld aan bijdragen?
Welke mogelijkheden zie je om hier verbetering in aan te brengen

-

Wat heb je daarvoor nodig?
Hoe kun je daar in de geboortezorg keten in samenwerken?

