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Nieuwsbrief 3 Programma
Nu Niet Zwanger
Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie
Nu Niet Zwanger is er voor kwetsbare mensen (m/v) die nu niet zwanger willen worden.
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v)* een bewuste keuze te maken
over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Onbedoelde
zwangerschappen met vaak schrijnende gevolgen voor het kind en de ouders. Hulpverleners begeleiden
cliënten actief, te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij
sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen,
emoties, ideeën en drempels er bestaan.
*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid,
loverboyproblematiek.

We kunnen echt wat betekenen!
In deze laatste nieuwsbrief van 2020 kijken we
terug op een bewogen jaar. Totaal zijn er dit
jaar drie nieuwsbrieven verstuurd.

Cliënten, politiek en ketenpartners aan het
woord:
“Ik ben voornemens om nog
deze kabinetsperiode
mogelijkheden te bezien om
NNZ (en breder ook de
ondersteuning van de lokale
coalities Kansrijke Start) een
langere periode financieel te
ondersteunen.”
Staatssecretaris Paul Blokhuis

“Ik huil van opluchting,
omdat er een
oplossing is en jij
gewoon geluisterd
hebt”
Client die haar keuze
niet kon betalen

”Ik ben gewoon rete

“Vanaf medio 2020 tot aan december zijn er
‘opgeschaald’ bij de inhoudelijk coördinatoren

“Wat mooi dat we nu

20 casussen in behandeling (geweest)”

programma”

echt kunnen

Net getrainde

doorpakken”

aandachtsfunctionaris

(Naast de casuïstiek die door ketenpartners zelf, soms
met onze ondersteuning of advies, is opgepakt)

enthousiast over dit

Medewerker vanuit
ketenpartner
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Meer aandachtsfunctionarissen1
Inmiddels zijn we

samenwerking

aangegaan met de volgende organisaties:
AMW ML
Anacare
Bureau jeugdzorg Limburg
Buro-andersom
CJG ML
Daelzicht
Geboortezorg
Gemeente Gennep
Gemeente Peel & Maas
Incluzio
JGZ GGD Limburg Noord

Onderzoek: “Professionals zien grote
meerwaarde van Nu Niet Zwanger”
In 2020 is er onafhankelijk onderzoek
uitgevoerd in een aantal gemeenten in het land
naar de waarde van NNZ volgens hulpverleners
en beleidsmedewerkers. Daarnaast is er
inzichtelijk gemaakt wat het belang is voor een
succesvolle invoering en duurzame borging. In
deze factsheet leest u de belangrijkste effecten
van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ).
Ook leest u tips om NNZ in uw gemeente
te continueren. Lees hier:
Factsheet onderzoek naar Nu Niet Zwanger

Leger des Heils/Levenskracht
MEE
MET ggz
Mutssaersstichting
PSW
Sociale wijkteams Venlo

Nu Niet Zwanger in relatie tot “Kansrijke
Start Noord- en Midden Limburg”

Veilig Thuis (3 medewerkers)
Vrouwengevangenis Ter Peel
VVGi (7 medewerkers)
Wijkteams Venray

Maatschappelijke Kosten en Baten
Ons programma Nu Niet Zwanger kan vragen
oproepen of het nodig is (maatschappelijk
belang), verantwoord is (ethische
onderbouwing) en of het haalbaar is (financiële
onderbouwing). Maatschappelijk belang en
ethische onderbouwing staan voorop.
Haalbaarheid en financiële onderbouwing
spelen voor organisaties/ gemeenten een rol in
de afweging om aan de slag te gaan met ons. In
opdracht van o.a. de VNG is dit door een
onafhankelijk bureau onderzocht.
Zie: Wat zijn de maatschappelijke kosten en de
baten van Nu Niet Zwanger
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Aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger worden binnen hun eigen organisatie in
het sociaal domein onze ambassadeurs, degenen die in hun organisatie het
aanspreekpunt zijn en zo nodig casuïstiek begeleiden of oppakken.
Zij worden getraind en begeleid door de inhoudelijk coördinatoren en schalen zo nodig
casuïstiek op.

Begin
december
verscheen o.a.
in het kader
van Kansrijke
Start een mooi
interview in de
OM!, Huis aan
Huis krant van
de gemeente
Roermond,
over Nu Niet
Zwanger. Waarin Riet Mertens haar rol als
inhoudelijk coördinator uitlegt en waarin
verloskundige Wendy Gijsen haar ervaringen
deelt. Het volledige artikel lees je hier:
Interview NNZ in OM! Huis aan Huis Krant
Roermond

Meer informatie over NNZ lees je op onze
website GGDLN of de landelijke website
NNZ.
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Vragen of informatie?
Neem contact met ons op: NNZ@vrln.nl
Meer informatie over NNZ lees je op onze website GGDLN of de landelijke website
NNZ.
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