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‘Lekker leven doe je samen!’ is een inspiratienetwerk gericht op alle inwoners, gemeenten
en organisaties in Noord-Holland Noord. In 2017-2018 zijn de speerpunten:
•

Kwetsbare gezinnen (en dan met name bij zwangerschap en heel jonge kinderen)

•

Statushouders

•

Ouderen
Bekijk hier het jaarplan 2017-2018.

In dit infobulletin staan de laatste ontwikkelingen rondom dit inspiratienetwerk en
daarbuiten. Heeft u iets te melden, toe te voegen of te delen over bevordering van de
gezondheid in Noord-Holland Noord? Dit kan via lekkerleven@ggdhn.nl.

Samenstelling werk- en stuurgroep ‘Lekker leven doe je samen!’
Anneke van Doorn (communicatie GGD HN) neemt geen deel meer aan de werkgroep van
‘lekker leven doe je samen!’, Sharony Bosma neemt haar rol over. Bekijk hier de huidige
samenstelling van de stuur- en werkgroep.

Gevormde colleges NHN
Bekijk hier het overzicht van de voortgang van de gevormde colleges en de politieke
samenstelling van de colleges.

Ambities van het platform veilige, gezonde en kansrijke start
De ambities van het landelijke platform zijn recent uitgesproken, bekijk deze hier. Deze
ambities van de minister sluiten perfect aan bij de doelen van ‘Lekker Leven doe je
samen!’ , zoals in het jaarplan 2017-2018 verwoord.

Kennisplatform Holland Health stopt activiteiten
Holland Health kent u als het innovatie- en kennisplatform op het gebied van gezondheid,
zorg, voeding en beweging in Noord-Holland. Per augustus 2018 stop Holland Health met
de activiteiten. ‘Omdat wij als onafhankelijke organisatie, met een onbezoldigd
bestuur en één betaalde programmadirecteur zonder voldoende structurele financiële
ondersteuning van overheden en/of bedrijfsleven volstrekt afhankelijk zijn van de
bijdragen van onze partners en die bijdragen zijn teruggelopen is onze liquiditeit

inmiddels tot het nulpunt gezakt. Wij zijn derhalve genoodzaakt om uiterlijk op 1
augustus a.s. met onze activiteiten te stoppen.’ Lees hier meer.

Inspiratiesessie Positieve gezondheid
Donderdag 5 juli 2018 was de Inspiratiebijeenkomst ‘Positieve Gezondheid: wat betekent
dit voor u?’ Inspiratiebijeenkomsten worden georganiseerd om lokaal van elkaar te leren
en ervaringen te delen. Bekijk hier het verslag en de presentaties van de inspirerende
middag over de nieuwe, brede opvatting van gezondheid. De bijeenkomst is beoordeeld
met een 7,6.

Aankomende bijeenkomsten
-

Woensdag 19 september 2018 – Masterclass Ouderen en dementie

-

Donderdag 4 oktober 2018 – Themasessie Armoede

-

Masterclass 1001 Kritieke dagen !Deze wordt nog verplaatst , datum volgt zo
spoedig mogelijk!

Wilt u meedenken, heeft u inbreng of andere suggesties voor één van deze
bijeenkomsten, dan vragen wij u contact op te nemen via lekkerleven@ggdhn.nl
Colofon
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