
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 20 december 2022 
Ons kenmerk 51/5.5/2022002096 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie   
Onderwerp: Provinciale ondersteuning project Kansrijke Start  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Wij hebben besloten een incidentele subsidie te verlenen van € 130.680,-- aan  
Impology voor het project ‘Provinciale aanpak Kansrijke Start Drenthe 2022-2024’. 
Hierbij treft u informatie aan over deze ondersteuning.  
  
Met het landelijke actieprogramma Kansrijke Start wil het Rijk (aanstaande) 
kwetsbare ouders helpen, zodat hun kinderen de eerste 1.000 levensdagen zo 
goed mogelijk kunnen starten. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte is 
namelijk een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op 
latere leeftijd.  
  
De ambitie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is 
dat in elke Nederlandse gemeente een lokale coalitie wordt gevormd, waarvoor 
zij ook een kleine financiële bijdrage vanuit het Rijk ontvangen. In een lokale  
coalitie werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen en  
maken zij afspraken over de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. In alle 
Drentse gemeenten is een lokale coalitie voor Kansrijke Start actief of in de op-
startfase.  
  
De Drentse gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een provin-
ciaal netwerk, zodat kennisuitwisseling en samenwerking over de gemeentelijke 
grenzen mogelijk wordt. Het project helpt de twaalf lokale coalities door  
scholing, een provinciale database van interventies en initiatieven, kennisuitwis-
seling, monitoring en onderzoek. Op deze manier draagt de provincie er finan-
cieel aan bij dat niet elke lokale coalitie het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en 
wordt professionele samenwerking over de gemeentelijke grenzen mogelijk  
gemaakt.   
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Het project past binnen de Sociale Agenda. Vanuit die agenda werkt de provincie 
aan een levendig en sociaal Drenthe waarin iedereen mee kan doen en ertoe 
doet. Het project wordt na 2024 voortgezet door de betrokken gemeenten en  
lokale partners.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


