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Geachte leden van de raad,

In deze brief informeren wij u over de pilot Nu Niet Zwanger (NNZ). 

In 2019-2020 is vanuit de Kans voor de Veenkoloniën/Goede Start de 
pilot Nu Niet Zwanger gestart in Hoogeveen. Een pilot die past bij wat 
Jong Hoogeveen nastreeft: een kansrijke toekomst voor alle kinderen in 
Hoogeveen en waar nodig ondersteuning in een sterke basis thuis-
school-buurt, tegen betaalbare kosten. Vanaf 2021 wordt NNZ 
structureel aangeboden vanuit GGD Drenthe. Op XXX heeft het college 
van B&W besloten het programma NNZ na de pilotperiode van twee jaar 
voorlopig te continueren. 

Wat is NNZ?
Het programma Nu Niet Zwanger is een maatschappelijk programma dat 
wil voorkomen dat kwetsbare vrouwen tegen hun eigen wensen of 
plannen in toch zwanger worden. Het programma NNZ helpt vrouwen en 
gezinnen de regie te nemen over hun kinderwens om een ongeplande 
ongewenste zwangerschap te voorkomen. Het gaat er niet om dat ze 
nooit kinderen mogen krijgen, het gaat erom dat ze nu, in deze 
kwetsbare situatie, geen kinderen krijgen. En dat willen ze vaak zelf ook 
niet. 

Wat levert NNZ op? 
Het programma voorkomt op deze wijze veel persoonlijk leed bij 
vrouwen en gezinnen en verlaagt tegelijkertijd de behoefte aan zorg en 
ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep, hetgeen zich vertaalt in 
minder zorgkosten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de 
maatschappelijke baten doorgerekend in een Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse met overtuigend positieve resultaten. 

De kosten voor NNZ bedragen €10.500 per jaar, de kosten voor 
jeugdzorg die we vermijden zijn hoger. Deze kosten worden geschat 
tussen €7.000 tot €35.000 per geboren kind in een kwetsbare situatie 
per jaar. 

Voor wie is NNZ?
Het gaat om vrouwen en gezinnen die door een verstandelijke beperking, 
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een beperkte beheersing van het Nederlands, of een complexe 
gezinssituatie zelf hun eigen kinderwens niet kunnen vormgeven. 
Bijkomende factoren zijn drugsproblemen, financiële problemen, 
werkloosheid of dakloosheid. 
Cliënten met (multi)problemen denken vaak niet aan anticonceptie, 
nemen de pil niet altijd in of hebben een gebrek aan kennis over de 
mogelijkheden van gezinsplanning, een gebrek aan vaardigheden om de 
anticonceptie zelf te regelen of een gebrek aan financiële middelen om 
de anticonceptie te betalen.

Hoe werkt NNZ?
De inhoudelijk coördinator NNZ Drenthe traint aandachtfunctionarissen 
van organisaties die werken met cliënten in een kwetsbare positie. Deze 
aandachtfunctionarissen zorgen dat het kinderwensgesprek binnen hun 
organisatie op de agenda komt, het in de werkprocessen wordt ingebed 
en ondersteunt zo nodig de medewerkers bij het aangaan van een 
kinderwensgesprek met een cliënt. Wanneer een deelnemer vervolgens 
vanuit zichzelf en actief aangeeft op dit moment geen kind te willen dan 
geeft NNZ voorlichting en actieve begeleiding over passende 
anticonceptie. Daarnaast zorgt de inhoudelijk coördinator voor de link 
tussen het sociale en medische domein, door te organiseren dat 
anticonceptie direct geregeld wordt. En de coördinator regelt financiering 
als de ziektekostenverzekering de anticonceptie niet vergoedt.

Vragen?
Heeft u vragen over NNZ, dan kunt u contact opnemen met Esther 
Knapen via e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Jan Scholten Karel Loohuis
gemeentesecretaris burgemeester 
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