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De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling van een kind. Om dit te kunnen bereiken is in de gemeente Eindhoven
eind 2020 een coalitie “Kansrijke Start” gevormd van samenwerkingspartners in de
eerste 1000 dagen. Deze infographic brengt de huidige (tevredenheid over de)
samenwerking tussen deze professionals in kaart. De resultaten dienen als
nulmeting en komen uit een enquête ingevuld door 134 respondenten eind 2021. De
resultaten geven een indicatie van de verbeterpunten op de samenwerking rond de
eerste 1000 dagen van een kind. Eind 2022 zal een vervolgmeting plaatsvinden.

Aantal respondenten per professie
Kraamzorg
Wijkteams
Jeugdgezondheidszorg
Verloskundigen
Welzijnsorganisatie
7
Humanitas
3
POP-poli
3
Jong en Moeder 2
Pedagogisch zorgverlener 1

47
37

20
14

De meeste
respondenten zijn
werkzaam in de periode
tijdens de geboorte en
kraamtijd

Samenwerking

Over het algemeen ben ik tevreden over de mate van
samenwerking met de professionals
58%
26%
10%

6%

0%
helemaal niet niet mee
mee eens
eens

''Er is vaak weinig tijd en
ruimte voor samenwerking''
''Ik ben tevreden over de
samenwerking wanneer we elkaar
eenmaal gevonden hebben''

neutraal mee eens helemaal
mee eens

Over het algemeen zijn de
professionals tevreden over de
mate van samenwerking. Toch
zijn er ook verbeterpunten,
zowel op het gebied van een
betere samenwerking als op het
gebied van het creëren van
(meer) samenwerking

Professionals geven aan (meer)
te willen samenwerken met:
Jong en Moeder
POP-poli
Kraamzorg

25%
23%

42%

Samenwerkingsafspraken
De rollen, taken en verantwoordelijkheden van
de verschillende professionals zijn mij duidelijk
(helemaal) niet mee eens
neutraal
(helemaal) mee eens

14%
28%

''De afspraken zijn wel gemaakt
in zijn algemeenheid, maar de
praktijk wijst vaak anders uit''

58%

Er zijn heldere afspraken gemaakt over:

Professionals zouden het liefste
geïnformeerd willen worden over
de samenwerkingsafspraken via
een multidisciplinair overleg
(58%), een nieuwsbrief (47%) of
een scholing (47%) (meerdere
antwoorden mogelijk)

Zaken als kennisdeling en gezamenlijke
deskundigheidsbevordering
(helemaal) niet mee eens
34%
neutraal
46%
(helemaal) mee eens
20%
De samenwerking in de uitvoering over
wie wat doet bij de ondersteuning en zorg
(helemaal) niet mee eens
neutraal
(helemaal) mee eens

27%
37%
37%

De samenwerking in de uitvoering op het
vlak van doorverwijzen en overdragen
(helemaal) niet mee eens
neutraal
(helemaal) mee eens
Ik ben tevreden over het evalueren van de
multidisciplinaire aanpak op casus niveau
(helemaal) niet mee eens
neutraal
(helemaal) mee eens

29%
28%

43%

Aanbod Kansrijke Start

73%

denkt niet te weten welk aanbod er allemaal
is in de eerste 1000 dagen van een kind

97%

zou behoefte hebben aan een overzicht
van welk aanbod er allemaal is in de
eerste 1000 dagen van een kind

m.lier@ggdbzo.nl
onderzoek@ggdbzo.nl

43%
35%

''Ik heb bewoners verwezen
naar samenwerkingspartners
en nooit een terugkoppeling
en/of evaluatie samen gehad''
''Integraal mag veel meer op de
voorgrond te komen te staan''
Professionals zouden dit
overzicht het liefste
aangeboden krijgen via een
digitaal document (60%), een
website (54%) of een fysieke
bijeenkomst (49%) (meerdere
antwoorden mogelijk)

Dit onderzoek is gehouden onder professionals werkzaam tijdens de eerste
1000 dagen van een kind. Het onderzoek is uitgezet via e-mail (n=134). De
respondenten zijn qua samenstelling niet representatief voor de hele groep
professionals werkzaam tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. De
resultaten dienen beschouwd te worden als een indicatie voor wat er leeft
onder de doelgroep.
Vragen over het project?
Vragen over het onderzoek?

22%

