
Knooppunt
Kansrijke Start

Heb je als professional zorgen over aanstaande of jonge ouder(s)? 
Dan kun je hen, na overleg en met toestemming, aanmelden voor extra steun op maat 
bij het Knooppunt Kansrijke Start. Maar je kunt ook laagdrempelig sparren over de 
mogelijkheden voor ondersteuning.

Voor wie?

Doel?

Hoe gaat het inzetten 
van steun op maat?

• Het Knooppunt Kansrijke Start organiseert 
 de ondersteuning:
 -  met de partijen die passende ondersteuning  
     kunnen bieden;
 -  in overleg met de aanstaande of jonge 
     ouder(s).

• Een casusregisseur bekijkt samen met het 
 gezin hoe de ondersteuning verloopt en of 
 deze passend is voor het gezin.

Wat gebeurt er in het 
Knooppunt Kansrijke Start?

Overleggen of 
aanmelden?

Knooppunt Kansrijke Start valt onder het programma Kansrijke Start en draagt bij aan de Trendbreuk in Zuid-Limburg en is mede mogelijk 
gemaakt door ZonMw. Zie ook www.trendbreukzl.nl

Aanstaande of jonge ouder(s) die extra ondersteuning kunnen gebruiken. 
Bijvoorbeeld vanwege schulden, stress, huiselijkgeweld, middelengebruik, problemen met 
huisvesting, beperkte opvoedingsvaardigheden of (licht) verstandelijke beperking.

Snel de best passende steun organiseren, samen met de aanstaande of jonge ouder(s).

• Ik wil eerst overleggen
 Dat kan natuurlijk. Een overzicht van de 
 contactgegevens per gemeente vind je hier.

• Ik wil een gezin aanmelden
 Dat kan na overleg en met toestemming van  
 het gezin. 
 Download het aanmeldformulier en vul het 
 zo compleet mogelijk in.
 Mail het formulier naar de juiste gemeente. 

Het aanmeldformulier en de e-mailadressen  
per gemeente vind je hier.

Mogelijk neemt de coördinator van het 
Knooppunt Kansrijke Start contact met je 
op voor meer informatie.
 

• Professionals uit het medisch én sociaal 
 domein bespreken samen met het gezin 
 de hulpvraag.

• Deelnemers zijn o.a. de Jeugdgezondheids- 
 zorg, gemeente, maatschappelijk werk en  
 indien gewenst ook de aanmelder of andere 
 professionals. 

• De wensen en behoeften van het gezin zijn 
 leidend (Positieve Gezondheid).

• Doelen en afspraken over steun op maat 
 worden vastgelegd.

http://www.trendbreukzl.nl
https://trendbreukzuidlimburg.nl/kansrijke-start-knooppunten/
https://trendbreukzuidlimburg.nl/kansrijke-start-knooppunten/

