
Pagina 1 van 3

Datum 21 april 2021

Onderwerp
Nu Niet Zwanger (NNZ)

Wij willen
Dat (aanstaande) ouders kinderen krijgen in een situatie waar kinderen gezond en 
kansrijk kunnen opgroeien.

Wij besluiten
1. Door te gaan met NNZ
2. Het nadeel 2021 van € 5.000,- te verwerken bij de GemRap
3. Tot uitvoering van NNZ over te gaan vooruitlopend op de GemRap
4. Het nadeel voor 2022 van € 10.750,- mee te nemen bij de programmabegroting 2022
5. Instemmen met de brief aan de raad over het continueren van NNZ

Want
1. NNZ vermindert het beroep op de jeugdzorg

Vanuit het gesprek met hun hulpverlener kiest 80% van de vrouwen in een 
kwetsbare situatie op dit moment voor anticonceptie. Dit betekent dat veel leed en 
uitgaven worden voorkomen omdat er minder kinderen worden geboren die een 
grote kans hebben in de jeugdhulp/zorg terecht te komen. De kosten van NNZ zijn 
erg laag in verhouding tot de te verwachten kosten aan jeugdzorg als deze kinderen 
wel geboren worden.

2+3+4We sorteren hiermee voor op minder uitgaven voor jeugdzorg
We verdelen de kosten in 2021 tussen jeugdhulp en preventie. Wegens corona 
verwachten we dat niet alle preventieve activiteiten vanuit Goede start zullen worden 
uitgevoerd. Hoe langer NNZ draait hoe meer ervaring organisaties opdoen met 
gesprekken over de kinderwens van hun cliënten en hoe steviger de infrastructuur 
om vrouwen in kwetsbare situaties te ondersteunen. Hierdoor wordt minder beroep 
gedaan op de jeugdzorg. Hiermee worden extra uitgaven op de jeugdzorg 
voorkomen.

Maar
We kunnen ook niet instemmen met het voortzetten van NNZ
Stoppen met NNZ betekent dat de gemeente jaarlijks een bedrag van ruim €10.000 
minder uitgeeft voor een inhoudelijk coördinator NNZ en anticonceptiemiddelen, voor 
zover die niet door de ziektekostenverzekering worden betaald. Bewijzen dat de kosten 
voor de gemeente lager zijn dan de baten blijft lastig. Echter, kijkend naar de casuïstiek 
die in 2020 is opgeschaald naar de inhoudelijk coördinator NNZ (16 cliënten), dan zouden 
de extra kosten voor onze gemeente al ruim €35.000 bedragen (en dat is alléén indien 
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de moeder/ het gezin zelfstandig woont), uitgaande van een combinatie van zwaardere 
inzet had dit realistisch gezien € 150.000 kunnen zijn. 

Achtergrond
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. Dat 
is een kansrijke toekomst voor alle kinderen in Hoogeveen. En daarnaast waar nodig 
ondersteuning in een sterke basis thuis-school-buurt tegen betaalbare kosten. Vanaf 
2021 wordt NNZ structureel aangeboden vanuit GGD Drenthe, elke gemeente bepaalt of 
ze hiervan gebruik wil maken.

Wat is NNZ?
Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ) 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. 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.

Het gaat om vrouwen en gezinnen die door een verstandelijke beperking, een beperkte 
beheersing van het Nederlands, een complexe gezinssituatie niet zelf hun eigen 
kinderwens kunnen vormgeven. Bijkomende externe 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, een mismatch tussen de 
deelnemer en de bestaande zorg- en hulpverleners of een gebrek aan financiële middelen 
om de anticonceptie te betalen.

Hoe werkt het?
De inhoudelijk coördinator NNZ Drenthe traint aandachtfunctionarissen van organisaties 
die werken met cliënten in een kwetsbare positie. Deze aandachtfunctionarissen zorgen 
dat het aangaan van het kinderwensgesprek binnen hun organisatie op de agenda komt, 
het in de werkprocessen wordt ingebed en ondersteunt zo nodig de medewerkers in het 
aangaan van het kinderwensgesprek met de 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 geplaatst wordt. En ze regelt 
financiering als de ziektekostenverzekering de anticonceptie niet vergoedt.

Maatschappelijke baten
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een MKBA gemaakt van NNZ (zie ook 
bijlage factsheet MKBA), waarin de maatschappelijke baten zijn doorgerekend wanneer 
een kwetsbaar persoon ongepland en ongewenst een kind krijgt en vervolgens niet in 
staat is om het kind zelfstandig op te voeden. Gemeenten en zorginstellingen zijn dan 
aan zet om de moeder en het gezin te ondersteunen. In het eerste levensjaar zouden de 
kosten per traject bijvoorbeeld zijn:
• wanneer de moeder en het gezin zelfstandig kunnen wonen: opvoedondersteuning om 
de moeder en het gezin te helpen bij het opvoeden van het kind (ong € 7.000)
• wanneer de moeder of het gezin niet zelfstandig kunnen wonen: opvang in een 
moeder- kind huis en/ of een andere vorm van begeleid wonen (€ 52.000 tot bijna € 
55.000)
• wanneer de moeder of het gezin geen veilig thuis kunnen bieden voor het kind: opvang 
in de pleegzorg (uithuisplaatsing) (tussen € 17.500 en € 25.500)
Denk ook aan het voorkomen van jeugdbeschermingsmaatregelen.



Pagina 3 van 3

Uitvoeringskosten van NNZ: Over een periode van 4 jaar kan NNZ circa 1.650 
deelnemers begeleiden. Wanneer 80% van de deelnemers als gevolg van NNZ ervoor 
kiest om regie te nemen over hun eigen kinderwens dan kost de bijdrage per deelnemer 
€ 403. Er is dus een grote maatschappelijke winst te behalen wanneer NNZ een 
ongeplande en ongewenste zwangerschap weet te voorkomen - dit uiteraard bovenop de 
grote positieve gevolgen voor de deelnemers zelf wanneer zij een ongewenste 
zwangerschap kunnen voorkomen.

De financiële gevolgen zijn 
Vanaf 2021 zijn de kosten voor de inhoudelijk coördinator voor Hoogeveen €10.490. 
Door te investeren op NNZ kunnen we zeer wel extra uitgaven binnen de jeugdhulp 
vermijden. In 2021 zullen de kosten voor € 5.500 vanuit de lopende begroting worden 
gefinancierd en € 5.000 zal worden verwerkt als begrotingswijziging bij het opstellen van 
de gemrap en worden meegenomen in de algemene, integrale afweging door de 
gemeenteraad. 

De structurele kosten voor 2022 en verder zullen we meenemen in de integrale afweging 
bij de programmabegroting 2022.

Alternatieven
Zie ‘Maar’.

Bijlagen
 Factsheet MKBA
 Brief aan raad


