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Utrecht, november 2021 

 

Beste directie GGD, 

 

De  GGD voert het programma Nu Niet Zwanger in één of meerdere van uw gemeente(n) uit. De 

ervaringen met en resultaten van dit programma zijn zeer positief. Om mensen in kwetsbare 

omstandigheden in heel Nederland de ondersteuning van Nu Niet Zwanger te kunnen bieden, is het 

nodig om het programma langdurig beschikbaar te krijgen in alle gemeenten in Nederland zodat 

iedereen toegang heeft.  

 

We weten dat u samen met uw gemeente(n) de volgende stap wilt zetten naar (regionale) borging 

van Nu Niet Zwanger in uw gemeente(n). Vanuit het landelijk programma Nu Niet Zwanger helpen 

we u hierbij en kunnen wij u ook volgend jaar eenmalig financieel ondersteunen. Per Nu Niet 

Zwanger programma in een centrumgemeente stellen wij hiervoor in 2022 € 45.000 beschikbaar. 

Voorwaarde is dat er sprake is van cofinanciering; wij leggen eenzelfde bedrag in als de 

GGD/gemeente(n) vanuit de regio, met een maximum van € 45.000.  

 

Op deze wijze kan het programma in 2022 verder worden uitgerold in uw werkgebied. Zo kan de 

basis voor een verdere (structurele) implementatie worden gelegd. Het landelijk programmateam 

Nu Niet Zwanger wil u hier het komende jaar natuurlijk ook graag weer bij ondersteunen en kijkt uit 

naar voortzetting van onze samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marcelle Hendrickx, voorzitter regiegroep Nu Niet Zwanger 

 

 

 

Bijlage: spelregels voor deze financiële impuls Nu Niet Zwanger in 2022 

 

 



 

2 
 

 

Bijlage: Spelregels voor financiële impuls Nu Niet Zwanger in 2022 

 

1. Per regioprogramma is in 2022 een bedrag van maximaal € 45.000 inclusief BTW beschikbaar als 

tegemoetkoming in de kosten voor voortzetting en borging van het programma Nu Niet Zwanger en 

uitvoering van in artikel 1 genoemde taken.  

2. De tegemoetkoming van maximaal € 45.000 inclusief BTW wordt uitgekeerd als cofinanciering en 

mag niet meer dan 50% van de totale begroting betreffen: voorwaarde is dat de regio (gemeente(n) 

en/of GGD) in 2022 zelf minimaal 50% van de kosten voor Nu Niet Zwanger draagt.  

3. De tegemoetkoming kan ingezet worden voor uren van de inhoudelijk coördinator en/of 

projectleider.  

4. Aan de tegemoetkoming zijn een aantal inhoudelijke voorwaarden verbonden: 

a. De GGD heeft samen met gemeente(n) een inspanningsverplichting om alle regiogemeenten te 

betrekken bij de uitvoering van NNZ;  

b. De GGD levert in nauwe samenwerking met de gemeente(n) vóór 15 februari 2022 een beknopt 

plan voor uitvoering van Nu Niet Zwanger in 2022 met daarin in ieder geval aandacht voor 1) het 

voldoen aan de kwaliteitseisen en 2) borging in 2023 en verder. In de tweede helft van Q1 volgt een 

gesprek tussen het landelijk team Nu Niet Zwanger en GGD management over borging van Nu Niet 

Zwanger.   

 

Er volgt nog een addendum op de huidige samenwerkingsovereenkomst om deze te verlengen met een 

jaar, waarin deze spelregels opgenomen zijn. 

 


