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1. Aanleiding 

De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo voeren met GGD Twente het programma Nu Niet 

Zwanger (NNZ) uit. Dit is een innovatieve aanpak om kwetsbare inwoners te ondersteunen om regie 

te nemen op hun leven. 

Het Programma Nu Niet Zwanger richt zich op kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd met (vaak) een combinatie van (meerdere) problemen of beperkingen: verslaving, psychische 

problematiek, verstandelijke beperking, dak- en thuisloosheid, ongedocumenteerd zijn. Veelal is de 

doelgroep in beeld bij diverse organisaties en is hun zelfredzaamheid is beperkt.  

Nu Niet Zwanger zet in op intensieve begeleiding van kwetsbare mensen. Dit wordt gedaan door 

actief het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Er wordt maatwerk 

geleverd door een persoonlijke benadering van de doelgroep. Er vindt een intensieve samenwerking 

plaats met ketenpartners uit het sociaal-medische netwerk die deze kwetsbare mensen in beeld 

hebben. We willen bereiken dat deze groep uiteindelijk zelf de regie nemen over hun kinderwens. 

Het doel van het programma is onbedoelde zwangerschappen voorkomen. Het programma loopt nu 

in verschillende gemeenten in Nederland en blijkt succesvol. Een groot deel de deelnemers kiest er 

bewust voor om hun kinderwens uit te stellen door vrijwillig te beginnen met adequate 

anticonceptie. Het is de ambitie om dit programma structureel in te bedden in de werkwijze van alle 

organisaties die ondersteuning bieden aan deze doelgroep. Dit vereist verantwoordelijkheid nemen 

voor dit thema, het signaleren van kwetsbare mensen en het voeren van gesprekken hierover met 

hen. Daar hoort ook het begeleiden van deze kwetsbare mensen bij. Gezien deze positieve 

ervaringen met het programma, rollen we Nu Niet Zwanger ook in Twente uit. 

 

2 Samenwerkingsafspraken 

Met deze samenwerkingsafspraken committeert uw organisatie zich aan het programma Nu Niet 

Zwanger. We hebben met elkaar gesproken over wat de GGD Twente en de aangesloten gemeenten 

kunnen bieden in het kader van dit programma. Daarnaast is besproken wat van uw organisatie 

verwacht wordt. Hieronder staan de gemaakte afspraken opgesomd. 

GGD Twente 

GGD Twente is met de gemeenten verantwoordelijk voor de structurele implementatie van het 

programma Nu Niet Zwanger en heeft daarbij de volgende taken: 

- Is contactpersoon voor regionale programma aanpak Nu Niet Zwanger;  

- Is verantwoordelijk voor het organiseren van een scholing in de methodiek van Nu Niet 

Zwanger voor alle aandachtsfunctionarissen; 

- Is verantwoordelijk voor het organiseren van intervisie 4 x per jaar voor alle  

aandachtsfunctionarissen; 

- Is beschikbaar voor oppakken van complexe casuïstiek aangeleverd door betrokken 

ketenpartners (opschalen van casussen); 

- Is contactpersoon voor huidige ketenpartners (en eventueel nieuwe partners) over 

inbedding programma in de diverse organisaties. Bijvoorbeeld meedenken over en 

faciliteren van het geven van invulling aan interne bijscholing, registratie, beschikbare 

voorlichtingsmaterialen;   
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- Houdt het netwerk van huisartsen, gynaecologen en GGD artsen up-to-date voor snelle 

doorverwijzing en realisatie van anticonceptie; 

- Heeft toegang tot de financiële middelen voor toepassen van anticonceptie; 

- Heeft een coördinatierol ten aanzien van registratiecasussen en opvolging;  

- Organiseert moreel beraad indien er juridische/ethische vraagstukken spelen. 

- Organisatie –  

- Organisatie - neemt deel aan het programma Nu Niet Zwanger door o.a. de inzet van 

aandachtsfunctionarissen. Van uw organisatie wordt verwacht dat:  

- Seksualiteit, kinderwens en anticonceptie structureel onderdeel en onderwerp is (of 

wordt) van de reguliere werkzaamheden van alle teams die binnen uw organisatie 

werken met kwetsbare mensen;  

- De organisatie zich inzet om naast bewustwording voor het thema ook de werkwijze 

hierop aan te passen; 

- De gehele organisatie (directie, management en uitvoerders) van de organisatie het 

programma Nu Niet Zwanger ondersteunt, zodat het programma niet alleen door de 

aandachtsfunctionarissen wordt opgepakt en uitgevoerd. 

- De organisatie aandachtsfunctionarissen levert voor het programma Nu Niet Zwanger. 

Afhankelijk van de grootte en doelgroep van de organisatie stemmen we met elkaar af 

hoeveel personen dit zijn; 

- De aandachtfunctionarissen tijd en ruimte krijgen om de training Nu Niet Zwanger te 

volgen, deel te nemen aan de intervisie en casussen op te pakken. 

Aandachtsfunctionarissen van uw organisatie 

Van aandachtsfunctionarissen wordt verwacht dat zij: 

- De scholing (eenmalig), e-learning (eenmalig) en intervisie (4 keer per jaar) volgen 

speciaal voor het programma Nu Niet Zwanger;  

- Outreachend en actiegericht werken; 

- Ambassadeur zijn voor het programma; 

- Collega’s scholen en informeren over het programma; 

- Casuïstiek op een juiste wijze registreren en dit op de juiste wijze terugkoppelen aan de 

inhoudelijk coördinator van de GGD Twente; 

- Opschalen naar de GGD Twente bij complexe casuïstiek, financiële vragen, follow-up en 

vragen voor het somatisch netwerk. 

 

Looptijd en Ondertekening 

Dit commitment gaan wij met elkaar aan, voor de looptijd van het project Nu Niet Zwanger in 

Twente, te weten tot 1 maart 2023. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over het vervolg. 

 

Plaats en datum __________________________  

Projectleider Lokale Coalitie     Manager -Organisatie -  

 

_______________________    ______________________________ 


