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Kansrijke Start

• Géén kinderen, niet in beeld in 
het jeugddomein

• Door multiproblematiek wel 
bekend in het sociaal domein

• Kwetsbare zwangerschap met 
zorgen over moeder en/of kind

• Bekend in het medisch domein

• Vaak, maar niet altijd bekend 
in het sociaal domein

• Kind(eren) in beeld in het 
jeugddomein 

• Bij multiproblematiek ook 
bekend in het sociaal domein

Voor Tijdens Na

Cliënt maakt een bewuste keuze over het moment van de kinderwens om zo in de toekomst niet onbedoeld zwanger te raken.



Bespreken van kinderwens: wiens 
verantwoordelijkheid is dat? 

De casus Esmee



Actieve begeleiding, start bij een open en eerlijk gesprek over:

Kinderwens

1

Seksualiteit

2

Anticonceptie

3

Kwetsbare mensen maken een bewuste keuze over het moment van hun 
kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Doelstelling:



Doelgroep
Kwetsbare mannen en vrouwen in vruchtbare leeftijd waarbij een combinatie van problematiek speelt:

Opeenstapeling
problemen

Gebrek aan
zelfredzaamheid

Onvoldoende hulp 
zorg en omgeving

In beeld bij 
diverse organisaties



Film: over NNZ

https://vimeo.com/397143749/35c7831cd1

https://vimeo.com/397143749/35c7831cd1
https://vimeo.com/397143749/35c7831cd1


Nu Niet Zwanger werkt vanuit de reproductieve rechten en mensenrechten waarin vrouwen en 
mannen het recht hebben om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezen voor het aantal 
kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen, zonder dat hierbij sprake is van 
dwang, drang, discriminatie of geweld. 

Het zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid van een ieder (inclusief minderjarigen) staat hierbij 
voorop. Zij hebben recht op toegang tot informatie, educatie en middelen zodat ze een 
geïnformeerde keus kunnen maken. 

Nu Niet Zwanger staat voor een respectvolle 
manier van werken waarbij er nooit sprake is 
van gedwongen keus. 

Mensenrechten





Opzet in de regio

Regio NNZ

Inh. Coörd.

NNZ doelgroep

Professionals

NNZ
Aandachtsfunctionaris

Regio Programma Nu Niet Zwanger

Regio NNZ ProjectleiderMedisch domein



Reden opschaling naar Inhoudelijk 
Coördinator

Overname van 
complexe casuïstiek

Regelen van 
financiën

Gebruik van 
somatisch netwerk

Aanmelding voor 
follow-up



Regulier waar het kan



Taken en rollen aandachtsfunctionaris

• Collega’s ondersteunen en motiveren om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie 
bespreekbaar te maken

• Interne ambassadeursrol

• (mede)-organiseren van (bij)scholing voor collega’s

• Deelnemen aan regionale intervisie

• Opschalen van complexe casuïstiek naar de Inhoudelijk Coördinator (indien nodig)

• Terugkoppeling geven aan de Inhoudelijk Coördinator over voortgang



Landelijke uitrol

38
Programma’s

76%

38 programma’s in centrumgemeenten:

- Alkmaar - Heerlen

- Almelo - Heerenveen

- Almere - Helmond

- Amersfoort - Leeuwarden

- Amsterdam - Leiden

- Arnhem - Maastricht

- Assen - Nijmegen

- Bergen op Zoom - Oss

- Breda - Roermond

- Den Haag - Rotterdam

- Den Helder - Terneuzen

- Doetinchem - Tilburg

- Dordrecht - Utrecht

- Eemsdelta - Venlo Emmen/Veenkoloniën - 

Vlaardingen

- Enschede - Vlissingen 

- Groningen - Waddinxveen

- Harderwijk - Zaanstad

- Haarlem

179
Gemeenten

51%



Een paar resultaten op een rijtje:

•23 van de 25 GGDen
•35 projectleiders NNZ in het land
•40 inhoudelijk coördinatoren NNZ 
•> 1000  Aandachtsfunctionarissen NNZ 
•1883 professionals de elearning gevolgd
•Gesprekken gevoerd met +/-10.000 cliënten over 

kinderwens door alle betrokken instellingen.



Denk eens aan je laatste spreekuur 

Bij wie had je kunnen praten over de kinderwens?

• Herken je de uitspraak bij jou in het team:

   ‘Weet je bij welk gezin er weer een kindje komt?’



Hoe start je een gesprek over kinderwens?

Hoe werk je met de Nu Niet Zwanger praatplaten? on Vimeo 

https://vimeo.com/423543300

