
Wij zijn JOP, 
het Jonge Ouders Project. 

We staan klaar voor jonge vaders 
en moeders en bieden een steuntje 
in de rug bij het verzorgen en 
opvoeden van kinderen. Ook 
wanneer het ouderschap nieuw 
voor je is en je vragen hebt over de 
opvoeding en ontwikkeling van je 
kind kun je bij ons terecht.

Wij helpen je graag om op eigen 
kracht te kunnen zorgen voor de 
veiligheid en ontwikkeling van je 
kind. 
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Hoe  vind  je  ons?

Samen 
voor een 
kansrijke 
startBel 045 560 40 04!

Meer activiteiten uit het 
programma Kansrijk van 

Start voor jou en je kleine 
spruit vind je op:

sjpruut.nl
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De eerste 1000 dagen zijn belangrijk voor 
een gezonde ontwikkeling van je kind, de 
zwangerschap en de eerste periode na de 
geboorte zijn cruciaal. Provincie Limburg 
en gemeente Heerlen investeren dan ook 
graag in een goede, kansrijke start voor 
iedereen. 

JOP maakt deel uit van dit actieprogram-
ma: Kansrijk van Start. Iedereen doet ertoe 
en doet wat hij of zij kan. Natuurlijk ben 
je als ouder zelf verantwoordelijk voor de 
zorg van je kind maar waar nodig kunnen 
we een steuntje in de rug bieden, het 
belang van het kind staat altijd voorop.

Je staat er niet alleen voor. Professionals 
van de gemeente Heerlen en betrokken 
hulpverleningsorganisaties werken samen 
om een antwoord te vinden op alle denkba-
re vragen. 

Wil je (weer) naar school of aan het werk, 
kinderopvang regelen of een uitkering aan-
vragen? Zoek je hulp bij het opvoeden of wil 
je bouwen aan een sociaal netwerk? Heb 
je vragen over het verbeteren van zelfver-
trouwen en zelfredzaamheid of wil je het 
contact met je kind bevorderen? 

Geen vraag is ons vreemd. Wij staan voor je 
klaar met raad en daad.

We maken graag gebruik van jullie motiva-
tie en talenten. Moeders kunnen 10 tot 12 
weken 2 dagdelen per week deelnemen aan 
een individueel en groepsgewijs coaching 
programma, naast de nodige persoonlijke 
ondersteuning. 

Zo investeren we in de eigen kracht en ont-
wikkeling van jonge ouders; kinderen zijn 
tenslotte afhankelijk van de kansen die zij 
krijgen van hun vader en moeder. En deze 
kans gunnen we iedereen.
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