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ln november 2021 hebben bovengenoemde partijen ingestemd met een samenwerking op het
onderwerp perinatale sterfte, onder de projectnaam Sterrenkinderen.
De intentie van deze samenwerking is gericht op het bieden van een betere laagdrempelige en
kwaliteitsvolle psychosociale opvang voor ouders van sterrenkinderen, het uitwisselen van kennis,
expertise en uitbouwen van een netwerk en komt verder uit passie, noodzaak en bereidheid om het
draagvlak rond dit onderwerp te vergroten.
De organisatie sterrenkinderen zorgt voor een brochure en de gemeente of stad zal hierbij de
informatievoorziening verzorgen voor ouders van sterrenkinderen. De organisatie Sterrenkinderen
zal daar waar mogelijk de gemeente of stad ondersteunen met zijn opgebouwde expertise en zal ook
de initiatieven die de stad of gemeente onderneemt mee kenbaar maken.
Looptiid
Deze samenwerking tussen bovengenoemde partijen wordt aangegaan voor één jaar
het pilootproject van één jaar samen geëvalueerd.

en wordt

na

DoelstellinÊ
Het uitwisselen van kennis tussen gemeentes en steden dat gefaciliteerd zal worden
Het waarborgen dan wel verbeteren van kennis en expertise rondom het thema perinatale
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sterfte.
Het bieden van een kwaliteitsvol hulpgesprek via het online hulpverleningsplatform door
opgeleide hulpverleners.
Het toeleiden naar meer gespecialiseerde zorg indien nodig.
Het sensibiliseren via een nationale communicatie: iedere gemeente of stad die zich
engageert zal schitteren als sterrenstad of sterrengemeente.
Het stroomlijnen van activiteiten van gemeentes en steden rond het thema perinataal verlies
via sociale media van sterrenkinderen

Verantwoordeliikheden
Beide partijen gaan een verantwoordelijkheid aan in deze samenwerking.
De gemeente of stad geeft een financiële bijdrage van L000 euro voor de samenwerking van januari

2O22lol december 2022. De organisatie sterrenkinderen gebruikt deze financiering Voor:
- De Chattool die jaarlijks moet hernieuwd worden (3.600 euro) - Vergelijkbaa t mel L7t2
- Het onderhoud van het online hulpverleningsplatform
- De wekelijkse permanentie door een opgeleide hulpverlener
- Het commu nicatiemateriaal
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Sterrenkinderen ondersteunt de gemeente of stad met zijn expertise daar waar vragen zijn.
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De communicatie rond dit pilootproject wordt samen naar buiten gebracht naar aanloop van
wereldlichtjesdag.
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De organisatie Sterrenkinderen laat de gemeentes en steden schitteren via alle

communicatiekanalen naar buiten toe.
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