
Kansrijke Start is óók praten over geldzorgen 
Hoe je samenwerkt naar oplossingen, met ouders en professionals in het geboortenetwerk 
Dinsdag 24 mei 2022 
Tijd: 18.00 tot 21.00 uur, inloop 17.30 uur met eten. 
Locatie: Stadskantoor gemeente Utrecht (Stadsplateau 1 Utrecht) 
Voor wie: Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, 
                  huisartsen, POH, buurtteam Lokalis, Dock, NIZU en alle andere 
                  professionals die werken aan een Kansrijke Start. 
                     Accreditatie aangevraagd bij KNOV en KNMG & GAIA. 
 

 

Een kind verdient een kansrijke start! Maar als je als ouder te weinig inkomen of schulden hebt, is het 
moeilijk om te genieten van de zwangerschap en het ouderschap. Dat zorgt voor stress en onzeker-
heid. En heeft een negatief effect op het welzijn van het kind. 

Daarom hebben wij, ouders, professionals, wetenschappers en gemeente Utrecht, de handen ineen-
geslagen om deze conferentie te organiseren. Met als doel om als professional geldzorgen te leren 
herkennen, samen te bespreken en oplossingen te zoeken, zodat elk kind in Utrecht de best mogelijke 
start krijgt in zijn of haar leven. 

Opzet bijeenkomst 
Het eerste deel van de bijeenkomst is interactief en gaat over de invloed van geldzorgen op kwets-
baarheid van (toekomstige) gezinnen vanuit de praktijk en wetenschap. Onze gastsprekers Adja Wa-
elput (Erasmus MC) en Nadja Jüngmann (HU lectoraat Schulden en Incasso) nemen ons mee in hun 
kennis en ervaring. 
Je ervaart aan de hand van voorbeelden de kracht van samenwerking tussen ouders en professionals 
in het sociaal medisch domein, om geldproblemen aan te pakken, stressfactoren te verminderen en te 
werken aan (financiële) zelfredzaamheid. 

Workshops in ontwikkeling 
Om 19.00 uur start het tweede gedeelte van de bijeenkomst. Je kan kiezen uit verschillende inspire-
rende workshops, van een heuse escaperoom waarin je ervaart zelf schulden te hebben tot sociale 
verloskunde in de praktijk. Dit programma is nog in ontwikkeling maar binnen twee weken verwachten 
wij de definitieve uitnodiging met volledig programma naar je toe te sturen. 
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Overzicht tijdspad programma 

o 17.30 - 18.00 uur Inloop met eten en markt met aanbieders die hulp bieden bij geldzorgen 

o 18.00 - 18.50 uur Gezamenlijke start 

o 19.00 - 19.40 uur 1e ronde workshops   

o 19.50 - 20.30 uur 2e ronde workshops 

o 20.40 - 21.00 uur Gezamenlijke afronding 

Aanmelden 
Zet 24 mei, 17.30 tot 21.00 uur alvast in je agenda! Stuur deze vooraankondiging gerust door aan 
mogelijk belangstellende collega’s. 
Mocht je deze ‘save the date’ via een collega hebben ontvangen of via een bericht in een nieuwsbrief, 
mail dan naar volksgezondheid@utrecht.nl  om je naam op de mailinglijst voor de uitnodiging te zet-
ten. 
  
We kijken er naar uit om jullie te zien! 
  
Met vriendelijke groet, 

Team Kansrijke Start 
En betrokken ouders en organisaties met wie wij samen deze conferentie organiseren. 
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