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Ontvangst met koffie/thee
Welkom en opening door dagvoorzitter Pieter Rambags  
en tafeldame Lian Smits
Nippur 20 jaar. Het verleden, heden en aanleiding symposium en terugblik  
Datahackathon. Door Pieter Rambags en Peter Kurstjens, oprichters Nippur.
INTERMEZZO: Het belang van een goede, kansrijke start voor kinderen,  
door Marcelle Hendrickx, wethouder Jeugd in Tilburg
Het ontstaan en waarom van Smart Start, interview met Lian Smits
Lian Smits is bestuurder van Sterk Huis en een van de initiatiefnemers Smart  
Start. Zij ziet bij veel cliënten problemen die niet in een keer groot zijn geworden. 
Complexe problemen, vaak in combinatie met armoede, die met eerdere hulp  
voorkomen hadden kunnen worden. In het programma Smart Start werken  
Regio Hart van Brabant, GGD Hart Voor Brabant, Centerdata, Xpect Primair, TiU,  
VWS en Sterk Huis samen aan preventieve, collectieve oplossingen op basis  
van data, kennis en ervaringen.
Smart Start in de praktijk, interview met Patricia Prüfer en Anne-Lieke Piggen.  
Patricia is werkzaam bij Centerdata, Anne-Lieke bij de gemeente Heusden.  
Zij vertellen over het Smart Start-project in Heusden. Hoe kom je van een  
vraagstuk – Hoe voorkomen we uithuisplaatsingen – naar collectieve preventie  
voor jonge moeders – Hallo jij!
Korte pauze 
Gebruiken van klinische data in de GGZ, kansen en obstakels,
presentatie Floortje Scheepers
Floortjes Schepers, Medisch afdelingshoofd, hoogleraar Divisie Hersenen,
Psychiatrie UMC Utrecht, vertelt hoe de afdeling psychiatrie werkt aan een data- 
gedreven organisatie, en hoe zij met andere organisaties samenwerken. Over de
ethische en praktische dilemma’s en hoe die kunnen richting geven aan je aanpak. 
Armoede begint in de baarmoeder, presentatie Eric Steegers
Foetale groei en ontwikkeling in de baarmoeder zijn niet alleen sterk bepalend voor 
de gezondheid van het kind bij de geboorte, maar ook voor de kansen, welzijn en 
gezondheid in het latere leven, aldus Eric Steegers is hoogleraar en afdelings-
hoofd verloskunde en gynaecologie Erasmus MC Rotterdam. Naast medische en 
biologische risico’s is ook de sociale omgeving van invloed. Armoede heeft een 
onverwacht groot nadelig effect waardoor grote kansen- en gezondheidsverschillen 
bestaan in Nederland vanaf het allereerste begin van het leven. Dat treft niet alleen 
de kinderen die nu worden geboren, maar ook de generaties daarna. 

Programma Symposium 
Opgroeien in ‘ontwikkelarmoede’ 
- De eerste 1000 dagen

Tijden van sprekers onder voorbehoud

vrijdag 16 september 2022 van 9:45 tot 16:30 uur / Locatie: Jan van Besouwhuis in Goirle
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INTERMEZZO: Wendy Jeeninga over Nu niet zwanger en de ervaringen  
van hulpverleners en cliënten. 
Wrap-up ochtend programma, door Pieter Rambags en Lian Smits
Pauze met lunch en boekenmarkt
INTERMEZZO: Videoboodschap Tessa Roseboom over het investeren 
in de eerste 1000 dagen 
Back to the Future, presentatie Daniël Vijlbrief     
Als Neonatoloog werkt Daniël Vijlbrief in een van de meest datagedreven plaatsen 
in de zorg, data is letterlijk rondom de patiënt te vinden. Maar de interpretatie is niet 
eenvoudig en gebeurt nog te weinig gestructureerd. In een historische toekomstblik 
neemt Daniel de aanwezigen mee in zijn wereld van geboorte en ontwikkeling. 
Armoede, systematisch wantrouwen en belang preventie, door Ralf Embrechts
Ralf Embrechts, oprichter Quiet 500 en directeur MOM, gaat in op de vraag hoe 
het systematisch wantrouwen de leefwereld van mensen in armoede beïnvloedt, 
kansenongelijkheid vergroot en wat de kanteling naar vertrouwen voor concrete 
resultaat heeft. Ook daagt hij uit om tot echt preventieve oplossingen te komen 
om de bestaanszekerheid te waarborgen en ellende in de eerste 1000 dagen en 
de rest van een mensenleven te voorkomen.
SOS bij kinderarmoede, door Mariëtte Lusse
Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) zet zich als lector Kinderarmoede in  
voor betere kansen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Met Annelies Kassenberg 
(Hanzehogeschool Groningen) ontwikkelde zij een drieluik aan handreikingen voor 
professionals in scholen, het sociaal domein en de geboorte- en jeugdgezond-
heidszorg. Op basis van wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis uit het land 
zijn hierin concrete werkwijzen uitgewerkt om kinderen en jongeren in armoede  
beter te Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren: SOS bij kinderarmoede! 
De rol van analytics voor een betere wereld 
presentatie Dick den Hertog
Smart Start is één voorbeeld waarin Analytics een belangrijke rol speelt voor  
een betere wereld. Dick den Hertog, Hoogleraar Operations Research aan  
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA, laat met het World Food  
Programme en de World Bank zien dat Analytics een belangrijke rol kan spelen 
in het bereiken van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). En hij  
vertelt over het nieuwe instituut Analytics for a Better World (analyticsbw.org).
Discussie en aftrap pilot Smart Start
Pieter Rambags en Lian Smits gaan in gesprek met Patricia Prüfer,  
Heleen Kamphuys (GGD Hart voor Brabant) en de wethouders Jeugd  
Mariëlle Doremalen (Gilze en Rijen) en Peter van Steen(Heusden).
Zij blikken terug op de bijdragen van de sprekers, en maken de balans op  
wat (maatschappelijke, wetenschappelijke en andere) partners te doen  
staat om het verschil te maken in de eerste 1000 dagen van het leven  
van een kind.
Einde en aansluitend borrel
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Sprekers
In volgorde van het programma 

Pieter Rambags
Managing partner, Nippur

Peter Kurstjens
Managing partner, Nippur

Lian Smits
Bestuurder Sterk Huis, Initiator en voorzitter stuurgroep 
Smart Start en ambassadeur Kansrijke Start 

Anne-Lieke Piggen
Senior beleidsadviseur gemeente Heusden 
en stuurgroep Smart Start

Floortje Scheepers
Medisch afdelingshoofd, hoogleraar Divisie 
Hersenen, Psychiatrie UMC Utrecht

Patricia Prüfer
Head of Policy Research & Analytics, Centerdata, 
hoofdonderzoeker en stuurgroeplid Smart Start
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Daniël Vijlbrief
Neonatoloog UMC Utrecht

Zie ook:

Mariëtte Lusse
Lector kinderarmoede Hogeschool Rotterdam

Mariëlle Doremalen 
Wethouder Jeugd gemeente Gilze en Rijen  
en lid stuurgroep Smart Start

Peter van der Steen 
Wethouder Jeugd gemeente Heusden

Ralf Embrechts
Directeur MOM en initiatiefnemer Quiet 500

Zie ook:
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Dick den Hertog
Hoogleraar Operations Research aan de Faculteit Economie  
en Bedrijfskunde, UvA.

Zie ook:

Eric Steegers
Hoogleraar Erasmus MC en afdelingshoofd 
Verloskunde en Gynaecologie
Lid stuurgroep Kansrijke Start

https://besmartstart.nl/bibliotheek/smart-talk-armoede/
https://vimeo.com/657813405


Intermezzo bijdragen
Marcelle Hendrickx
Wethouder Gemeente Tilburg  
en lid stuurgroep Kansrijke Start

Wendy Jeeninga
Onderzoeker bij Tranzo, ‘Nu Niet zwanger’. Tranzo is  
het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn  
van Tilburg University en bij GGD Hart voor Brabant

Tessa Roseboom
Hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid 
Universiteit van Amsterdam
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