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De beurs in ‘t kort
Op zaterdag 20 oktober 2018 vond de eerste Van Kinderwens tot
Kleuter Beurs plaats in het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland;
een breed opgezette beurs met als centraal thema ‘veilig en gezond
opgroeien in de Hoeksche Waard’. Een beurs voor aanstaande
ouders en jonge gezinnen. Terugkijkend kunnen we zeggen dat
de Van Kinderwens tot Kleuter Beurs geslaagd is.
In dit verslag geven we inzicht in de resultaten. Het begon met het
proces van totstandkoming:
• E en projectgroep bestaande uit professionals én jonge moeders
is maandenlang enthousiast met de voorbereidingen aan de
slag geweest;
• Dit
 enthousiasme leidde tot deelname van meer dan 80
- meest lokale - organisaties!
• Op
 de dag zelf waren meer dan 500 bezoekers aanwezig
- meest (aanstaande) ouders en jonge kinderen;
• Alle

organisaties die zich hadden aangemeld waren, op één na,
ook daadwerkelijk aanwezig;
• De
 dag zelf is zonder al te veel hindernissen verlopen (er zijn altijd
dingen die beter kunnen, waarover straks meer);
• É n de beoordelingen van deelnemende organisaties (7,3) en
bezoekers (8) spreken voor zich.

- Met het oog op de doelgroep (ouders met kleine kinderen) was een
beurs gelijkvloers beter geweest; het niet kunnen gebruiken van de lift
(i.v.m. veiligheid) was voor velen een groot obstakel.
- D
 e opzet was erg ruim en verspreid over 3 verdiepingen, in de aula en de
gymzalen. Ook werd een goede ‘bewegwijzering’ of plattegrond gemist.
In de Hoeksche Waard is inmiddels de eerste aanzet gegeven tot een
netwerk onder de noemer “It takes a village to raise a child”. De resultaten
van de Van Kinderwens tot Kleuter Beurs worden daarin meegenomen.
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met Judith Bouwmeester, adviseur Publieke
Gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid (jr.bouwmeester@ggdzhz.nl).

Onder bezoekers en deelnemende organsiaties is een evaluatie
gehouden. Een aantal punten lichten we er alvast uit:
+ De diversiteit van het aanbod werd als sterkste punt genoemd.
+ Bezoekers en deelnemers waren aangenaam verrast over de grootte
van de beurs.
+ Ook is er door de deelnemers veel waardering uitgesproken over
de organisatie.

“Topidee om de organisaties uit
de regio met elkaar te verbinden”

Opening van de Van Kinderwens tot
Kleuterbeurs door wethouders Van der
Werf (op de smoothiefiets) en Janssen
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Aanleiding: Onvoldoende kennis over aanbod
geboorte- en kindzorg
Sinds 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het geven van
prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. In de regio Zuid-Holland
Zuid hebben gemeenten besloten dit regionaal aan te pakken onder
regie van GGD Zuid-Holland Zuid.
Verschillende initiatieven, waaronder ‘Prenatale voorlichting voor kwetsbare zwangeren’ 1 en in de Hoeksche Waard de ‘Zwangerschapslunch’ 2
hebben onvoldoende het beoogde effect gehad. Inhoudelijk werden
deze initiatieven positief beoordeeld; de reikwijdte was echter minimaal.
Reden genoeg voor de adviseur Publieke Gezondheid in de Hoeksche
Waard om in 2017 de zaken vanuit een ander perspectief te benaderen:
in plaats van de visie van gemeenten als uitgangspunt te nemen, is de
context van het (aanstaande) jonge gezin als vertrekpunt genomen.
Impressie vraag en aanbod geboorte- en kindzorg Hoeksche Waard

In gesprek met de doelgroep
In persoonlijke gesprekken, gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardig
heid, met (aanstaande) jonge ouders is gepolst wat hun visie is op
‘prenatale voorlichting voor kwetsbare zwangeren’. Als voornaamste
aandachtspunt werd genoemd ‘het gebrek aan informatie over het
aanbod rondom opgroeien en opvoeden in de Hoeksche Waard’.
Iedere (aanstaande) ouder weet de weg wel te vinden naar verloskundigen,
kraamzorg en consultatiebureau. Lastiger wordt het als het gaat om het
(lokale) aanbod van extra ondersteuning, specifieke hulp en activiteiten
voor ouder en kind. Alle ouders lopen hier tegen aan, ongeacht het
opleidingsniveau.
Bovendien blijkt uit persoonlijke gesprekken met een aantal ouders dat
zij de ervaring hebben dat professionals en gemeenteambtenaren net zo
min weten welke (niet-reguliere) organisaties zich in de Hoeksche Waard
bezighouden met geboorte- en kindzorg.

Enquête naar behoefte aan informatie
De resultaten van een enquête op de facebookpagina Samen Mama
Hoeksche Waard (januari 2018, 114 respondenten) bevestigden de
eerdere bevindingen met betrekking tot de behoefte aan meer infor
matie over het aanbod voor aanstaande ouders en jonge gezinnen in de
Hoeksche Waard: 89% van de respondenten speelde met de vraag
“Wat is er te doen voor ouders en jonge kinderen in de Hoeksche
Waard?”. 68% van de respondenten gaf aan naar een beurs voor ouders
en jonge kinderen te komen; 31% misschien. 3
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C
 ursisten tevreden over Prenatale Voorlichting in Zuid-Holland Zuid, Evaluatierapport Prenatale Voorlichting periode 2014-2015,
GGD Zuid-Holland Zuid, 6 augustus 2015
Z
 wangerschapslunch, verslag van de bijeenkomst voor kwetsbare zwangeren over gezond eten en bewegen, GGD Zuid-Holland
Zuid, 27 maart 2017
Resultaten enquête Samen Mama Hoeksche Waard, GGD Zuid-Holland Zuid, 12 januari 2018
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Begin van de Van Kinderwens tot Kleuter Beurs
De resultaten van de enquête op Samen Mama Hoeksche Waard gaven
de doorslag om met een beurs aan de slag te gaan. Een projectgroep
bestaande uit enthousiaste professionals vanuit kraamzorg, verlos
kundigenpraktijk, consultatiebureau en kinderopvang én (jonge)
moeders was al snel geformeerd.
De naam ‘Van Kinderwens tot Kleuter Beurs’ is eveneens gekozen door
leden van Samen Mama Hoeksche Waard.

Beoogd resultaat, doel en kaders Van Kinderwens
tot Kleuter Beurs
Het streven van de projectgroep was om 500 bezoekers binnen te halen
met als doel:
• H
 et bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheidsvaardig
heden van (aanstaande) ouders;
• H
 et stimuleren van het contact tussen ouders; tussen professionals én
tussen ouders en professionals;
• H
 et verstrekken van (betrouwbare) informatie aan ouders en professionals
over de thema’s: ‘gezond zwanger worden’, ‘hechting’, ‘veilig opgroeien’
en ‘voeding & bewegen voor baby’s, peuters, kleuters én hun ouders’.
Overige kaders waren:
• Een leuke, informatieve dag voor (aanstaande) ouders en jonge kinderen;
• Z
 oveel mogelijk relevante disciplines vanuit geboorte- en kindzorg
Hoeksche Waard zijn vertegenwoordigd;
• Voor de ‘aankleding’ (catering, kinderactiviteiten, en dergelijke) wordt
gebruik gemaakt van lokale ondernemers;
• Z
 oveel mogelijk gebruik van duurzame producten;
• E en beperkt budget.

“Goed geregeld!! Complimenten aan
de mensen die deze beurs mogelijk
hebben gemaakt.”
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“Ik vond het prettig om met meerdere
partners voor jonge kinderen in een
gebouw te zijn. Hierdoor ontmoet je
veel andere professionals.”

Bezoekers
Op de dag zelf is, via een korte vragenlijst, aan 40 bezoekers gevraagd
naar hun ervaringen; 98% van hen is woonachtig in de Hoeksche Waard.
Door een grote stroomuitval waren de enquêteurs genoodzaakt om over
te stappen op ouderwets handwerk, dit heeft informatie opgeleverd
van 13 bezoekers. Ook is via de facebookpagina Samen Mama Hoeksche
Waard een enquête gehouden; 52 bezoekers hebben deze enquête
ingevuld. In totaal hebben dus X bezoekers hun ervaringen gedeeld.
Gemiddeld geven de bezoekers een 8 voor de beurs. Het overgrote deel
heeft ‘een leuke dag’ gehad; 63% weet dankzij de beurs beter wat er
allemaal te doen is in de Hoeksche Waard op het gebied van geboorteen kindzorg.
Door de diversiteit aan organisaties tijdens de beurs was er voor de
bezoekers veel informatie te halen. Op de vraag wat bezoekers het meest
informatief vonden komen dan ook veel verschillende antwoorden.

Deelnemende organisaties
De deelnemende organisaties hebben een enquête per mail ontvangen,
deze is door 86 personen ingevuld. Zij geven de beurs gemiddeld een 7,3.
In twee open vragen hebben deelnemende organisaties aangegeven
wat zij sterke punten en verbeterpunten vinden.
Sterke punten
Bij de sterke punten komt diversiteit van de aanwezige deelnemers heel
duidelijk naar voren. Daarnaast wordt er veel waardering uitgesproken
voor de evenementorganisatie. En vond men het waardevol dat alle
aanbieders uit de Hoeksche Waard bijeen waren voor deze doelgroep.
Te verbeteren
Natuurlijk zijn er ook punten die beter kunnen. Een groot knelpunt was
het niet mee kunnen nemen van de kinderwagen naar de eerste en
tweede verdieping. Er is dan ook veelvuldig aangegeven om volgende
keer voor een locatie te kiezen waar je wel overal met een kinderwagen
kan komen. Daarnaast komt naar voren dat het volgende keer beter zou
zijn om alle deelnemers bij elkaar te plaatsen, zodat bezoekers geen
“drempel” over hoeven om een lokaal in te gaan en deelnemers makke
lijker kunnen netwerken met elkaar. Als laatste wordt aangegeven dat
bezoekers graag een plattegrond ter beschikking gekregen hadden
met alle deelnemende organisaties en alle workshops en bijbehorende
locatie/tijd. 24 deelnemers hebben aangegeven een rol te willen spelen
in de organisatie van een eventuele volgende beurs.

4

Uitkomsten evaluatie deelnemers en bezoekers, GGD Zuid-Holland Zuid, 14 november 2018
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Bevindingen en aanbevelingen

“We merkten dat het een drempel was voor
bezoekers om het lokaal binnen te stappen.”

Alleen met een vervolgonderzoek onder bezoekers kan onderzocht
worden of de beurs daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het bevorderen
van een gezonde leefstijl en gezondheidsvaardigheden van (aanstaande)
ouders in de Hoeksche Waard.
Wat we nu in ieder geval al weten –en dit blijkt ook uit de evaluaties
onder deelnemers en bezoekers, op de dag zelf of vlak erna- is dat de
beurs zelf en niet te vergeten het proces voorafgaand hebben bijge
dragen aan:
• H
 et stimuleren van het contact tussen ouders, professionals én tussen
ouders en professionals;
• H
 et verstrekken van (betrouwbare) informatie aan ouders en
professionals over de thema’s: ‘gezond zwanger worden’, ‘hechting’,
‘veilig opgroeien’ en ‘voeding & bewegen voor baby’s, peuters, kleuters
én hun ouders’.

Ook is het gelukt om een grote beurs te organiseren met een beperkt
budget. Dit was vooral mogelijk dankzij de gedeelde maatschappelijke
betrokkenheid van –veelal lokale- deelnemers. Zij hebben ook een
belangrijke bijdrage geleverd aan het onder de aandacht brengen van
de beurs bij de doelgroep.
Naast bovenstaande doelstellingen was projectgroep ook gericht op het
realiseren van een zo goedkoop én duurzaam mogelijk opgezette beurs.
Het is gelukt om een grote beurs op te zetten met beperkte financiële
middelen. Het idee van ‘duurzaamheid’ is ten dele gelukt: zo was er soep
van de Verspillingsfabriek voor de deelnemers, mede mogelijk gemaakt
door Rabobank Het Haringvliet. En ontvingen bezoekers bij de ingang
een eco-linnen goodiebag. Ondanks eerdere afspraken werd er echter
toch gebruikt gemaakt van plastic bekertjes5 en ballonnen.
De Van Kinderwens tot Kleuter Beurs was de eerste grote GGD-beurs
voor aanstaande ouders en jonge gezinnen in de regio. De opgedane
ervaring kan bijdragen aan het optimaliseren van een eventuele
volgende beurs, in de Hoeksche Waard of elders in Zuid-Holland Zuid.

5

Markies Catering heeft als compensatie een donatie gedaan aan de Plastic Soup Foundation.
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Bijlage 1: Enquete bezoekers

Reacties opgehaald bij bezoekers tijdens stroomstoring
Cijfer In één zin reactie op de beurs
8,0 Leuk
8,0 Goede info
8,0 Harstikke leuk, dacht kleiner
8,0 Verrassend leuk
8,5 Groots opgezet, vriendelijke benadering overal en goede uitleg,
had kleiner ingeschat van tevoren. Voor herhaling vatbaar
8,0 Voor ieder wat wils, zowel kinderen als volwassenen
6,0 Mocht niet met kinderwagen naar boven, vervelend, anders een 8
7,5 Raar dat buggy niet naar boven mag, iedereen is aan het zeulen
met kinderen, maar verder goed gevarieerd
8,0 Leuk, veel informatie. Wist ervan via Kivido -> werkt daar, en via
verloskundige
8,0 Leuk, jammer van de buggy, niet naar boven
8,0 Leuk, jammer van de buggy -> sjouwen. Wist ervan via de flyer.
Woont hierachter. Geen workshop gedaan.
9,0 Super leuk, verrassend, leuke dingen ook voor kinderen,
bloempotje, traktatie maken.
8,0 Je kunt hier de hele dag rondlopen

Enquête facebook
Wij zijn benieuwd wat je van de Van Kinderwens tot Kleuter
Beurs vond. Kruis aan waar je het mee eens bent:
Ik heb/wij hebben een leuke dag gehad.
Mijn kind heeft/mijn kinderen hebben meegedaan aan één of meer
van de activiteiten: schmink, peutergym, dansen, muziek enz.
Ik weet dankzij de beurs beter er allemaal te doen is in de
Hoeksche Waard, voor mezelf, mijn partner en/of mijn kinderen.
Ik vond het (bijna) helemaal super. Er was veel te doen, voor mij
en/of mijn kinderen. Jullie scoren zeker een 8.
Ik vond het een probleem dat ik niet met de kinderwagen naar
boven mocht.
Ik heb nieuwe informatie gekregen die mij kan helpen bij de
opvoeding van mijn kind(eren).
De beurs was oké. Het was leuk, maar niet helemaal wat ik ervan
verwacht had. Ik geef de beurs een voldoende (cijfer 6 of 7).
Ik heb wat ik nieuw heb geleerd, gelijk toegepast in de praktijk
(of dat ga ik zeker doen).
Ik ben naar een workshop/lezing/activiteit voor mezelf geweest.
Ik heb nieuwe contacten gemaakt met andere (aanstaande)
moeders/vaders.
Ik heb genetwerkt voor mijn eigen bedrijf.
Ik heb nieuwe informatie gekregen over gezond zwanger zijn
(ik ben zwanger).
Ik heb nieuwe informatie gekregen over gezond en veilig zwanger
worden (ik heb een kinderwens).
Het aanbod (informatie, workshops, activiteiten voor kinderen)
op de beurs viel me tegen. Ik geef de beurs een onvoldoende.
Het was zonde van mijn tijd dat ik naar de beurs gekomen ben.
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“Super leuke beurs. Ik kom de
volgende keer weer!!!”
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Bijlage 2a: Enquete deelnemers

Deelnemers over de beurs

Waar stond u?

2% 3%

5%
Gymzalen

33%

22%

14%

20%

Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping

45%

56%

Buiten
Ik had geen vaste standplaats

Overtrof mijn verwachtingen
Voldeed precies aan mijn verwachtingen
Voldeed wat minder aan mijn verwachtingen
Voldeed niet aan mijn verwachtingen

“De lunches voor de deelnemers
waren erg goed en gezond”
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Bijlage 2b: Enquete deelnemers

De diversiteit van organistaties
De hoeveelheid organisaties
Het aantal bezoekers totaal
Het aantal bezoekers bij mijn stand/lokaal
De lunch
De bereikbaarheid van het gebouw
De ruimte waar ik stond
De bewegwijzering in het gebouw
De informatie die ik voorafgaand kreeg van de GGD
De huisregels
Mogelijkheid om te netwerken met andere professionals
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Wethouder Ina van der Werf over de beurs:
Ik vond de beurs heel erg leuk.
Pas tegen 11.30 uur ben ik vertrokken en ik heb
me verbaasd over de mogelijkheden die er zijn
voor jonge ouders en hun kinderen.
Graag wil ik degenen die deze beurs hebben
georganiseerd een groot compliment maken.
Met hartelijke groet,
Ina van der Werf
Wethouder Oud-Beijerland

“Dat het een beurs was VOOR en DOOR ouders en
professionals; een uniek concept voor onze regio!”

“Je kunt hier de hele dag rondlopen.”
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Opmaak:
Denns Werk / Dennis Happé
www.denns.nl
Fotografie:
MB Photography / Manouk van der Biessen
www.mbphotography.eu
Alle betrokkenen op de foto’s hebben
toestemming gegeven.
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