Met deze nieuwbrief informeren we u regelmatig over
de ontwikkeling van het programma Nu Niet Zwanger
in de regio Kennemerland.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief #3 Nu Niet Zwanger
Dit is de derde nieuwsbrief over het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in Kennemerland.
Hiermee informeren we u regelmatig over de ontwikkelingen van het
programma NNZ; in de regio en landelijk.
NNZ ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken
over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. NNZ richt zich
op mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd die een combinatie van complexe problematiek
kennen en vaak al in beeld zijn van één of meerdere hulpverleners.

Nu Niet Zwanger breidt uit
in Haarlem
Het Nu Niet Zwanger (NNZ) netwerk in Haarlem
e.o. breidt zich steeds verder uit.
Aandachtsfunctionarissen (AF's)
In totaal zijn nu 23 AF’s van heel diverse
hulpverleningsorganisaties actief in de regio: CJG,
Sociaal Wijkteams, Maatschappelijke Zorg (GGD), JGZ Kennemerland, RIBW KAM, Sein, MEE
De Wering, William Schrikker Groep, Stichting De Linde, HVO Querido en ACT (GGZ Ingeest).
Een greep uit de activiteiten door het NNZ-team in de afgelopen maanden
Presentatie aan de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Presentatie op de JGZ-Clusterdag aan JGZ-verpleegkundigen en JGZ-artsen.
Presentatie tijdens het OGGZ-beleidsoverleg.
Deelname aan de werkgroep Kansrijke Start.
Twee trainingen, in samenwerking met GGD Zaanstreek Waterland, voor 11 nieuwe AF's.
Intervisiebijeenkomsten met ervaren AF's van NNZ.

Olievlek Nu Niet Zwanger verspreidt zich
over het land
De olievlek van Nu Niet Zwanger (NNZ) blijft zich verspreiden
over het land. Inmiddels zijn 480 organisaties aangesloten bij
één van de 33 NNZ-programma’s. In deze organisaties zetten
ruim 1000 aandachtsfunctionarissen zich in om het
gedachtegoed te verspreiden onder hun collega’s.
In onze halfjaarlijkse factsheet presenteren we met trots de resultaten van twee recente
onderzoeken en de landelijke resultaten van NNZ. Bekijk de NNZ Factsheet Juni 2021.

Onderzoek: cliënten voelen zich ‘in hun
kracht gezet’ door Nu Niet Zwanger
Tranzo (Tilburg University) deed onderzoek naar de ervaringen
van hulpverleners en cliënten met Nu Niet Zwanger in Midden
Brabant. Hieruit blijkt dat hulpverleners de noodzaak van het
programma onderschrijven en zich verantwoordelijk voelen voor
de uitvoering ervan. Cliënten zijn tevreden over de begeleiding
die ze krijgen vanuit NNZ en voelen zich hierdoor meer in hun
kracht gezet. Zie de factsheet voor de overige resultaten.

Toezeggingen staatssecretaris over
Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger
In de kamerbrief Stand van zaken moties en toezeggingen
zomer 2021 van 7 juli 2021 staan heldere toezeggingen van
staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS over Kansrijke Start
en Nu Niet Zwanger:
“(…) Gezien de goede resultaten en het brede draagvlak van NNZ is het voornemen om deze
aanpak structureel te borgen bij gemeenten. Inzet is om de landelijke ondersteuning nog
minstens 2 jaar voort te zetten en gemeenten deels tegemoet te komen in de kosten van de
uitvoering van NNZ. Deze 2 jaar zijn anticiperend op ontwikkelingen op het terrein van
preventie. Verdere vervolgstappen zijn aan een nieuw kabinet.”

Nu Niet Zwanger op LinkedIn
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkeling over Nu
Niet Zwanger en volg ons op LinkedIn.

Aan de slag met Nu Niet Zwanger!?
Wil jouw organisatie zich aansluiten bij NNZ of wil jij AF
worden voor het programma? Neem contact op met het
NNZ-team: Sandra Minderhoud (inhoudelijk cordinator)
en Joanne Wieringa (projectleider). Zij maken graag
kennis en organiseren regelmatig trainingen voor AF’s.
Mail als je interesse hebt naar nunietzwanger@vrk.nl.

Kijk voor meer informatie over NNZ op de website van NNZ en in deze infosheet. Bekijk ook het NNZinspiratiefilmpje.
Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan collega’s of netwerkpartners die hier ook interesse in hebben. Zij
kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar nunietzwanger@vrk.nl met als
onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

