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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 én
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!’
Rene Doodeman neemt als opvolger van Sandra Bruggeman (regio West-Friesland) deel
aan de werkgroep. Daarnaast is de samenstelling van de stuurgroep ook enigszins
gewijzigd. In de stuurgroep is Angelique Schuitemaker (Directie-bestuurder ZONH), de
opvolger van Albert Hagedoorn. Bekijk hier de huidige samenstelling van de stuur- en
werkgroep.

Activiteiten Noord-Holland Noord
In de 17 gemeenten worden verschillende
activiteiten uitgevoerd. Onder ‘Activiteit NHH’
op de website van ‘Lekker leven doe je samen!’
is de stand van zaken van een deel van deze
activiteiten in Noord-Holland Noord te vinden.
Ga naar de website voor meer informatie.

Kwetsbare gezinnen - Oratie Majone Steketee: De olifant in de (kinder)kamer
In de virtuele bibliotheek van ‘Lekker leven doe je samen!’ is de oratie van prof. dr. Majone
Steketee toegevoegd. De oratie is uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van
het ambt van bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De volledige tekst van de oratie vind u hier.

Kwetsbare gezinnen – Van nul tot later als ik groter ben
In de virtuele bibliotheek is ook het online
magazine ‘Van nul tot later als ik groot ben’
gedeeld. Dit magazine omvat vijftien
succesvolle praktijkverhalen uit de gemeenten
en veertien werkende factoren die helpen bij
preventie en jeugdhulp, met als doel om gemeenten en organisaties te inspireren. Een van
de werkzame elementen is zorgen voor vertrouwen in de samenwerking en korte lijnen in
de uitvoering. Het online magazine is ontwikkeld door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Online magazine.

Interview met Angelique Schuitemaker (Directeur-bestuurder ZONH)
Angelique Schuitemaker benadrukt het belang van het behouden van
de kwaliteit van leven van de inwoners van Noord-Holland Noord.
‘’Samen met het platform ‘Lekker Leven doe je samen!’ kan hierop
veel invloed op worden uitgeoefend. Met gemeentelijk bestuurlijk
commitment, InHolland en het Preventie Platform kunnen we alle
burgers in Noord-Holland Noord bevorderden in hun gezondheid.
(Het organogram van het inspiratienetwerk is hier te vinden). Een pijler
voor 2018 is Lekker samen leven in je wijk. Hierin wordt de sterke
sociale cohesie die er vaak al is, benut ter bevordering van de gezondheid. In een wijk
komen jong- en oud samen. Een streven is het versterken dat deze doelgroepen met elkaar
in contact komen, zodat uiteindelijk iedereen merkt dat dit meerwaarde heeft’’. Daarnaast
is een van de doelen van Angelique Schuitemaker dat beleidsmakers en burgers meer in
één lijn communiceren om te voorkomen dat beleid niet aansluit bij de werkelijke wens van
burgers.

Academische masterclasses
De presentaties van de masterclasses over ‘De invloed van armoede’ en ‘Personen met
verward gedrag’ zijn geplaatst in de bibliotheek. De masterclass over de invloed van
armoede is zeer positief beoordeeld met gemiddeld een 8. Op dit moment wordt de
masterclass over personen met verward gedrag nog geëvalueerd. Bekijk de presentaties van
de masterclasses.
De thema’s van de masterclasses in 2018 zijn:
•

Geboortezorg en samenhang jeugdgezondheidzorg en wijkteams (1001 kritieke
dagen).

•

Ouderen en dementie, incl. ouderenmishandeling.

De data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

‘Lekker leven doe je samen!’ wenst u fijne feestdagen en
een gezond 2018!
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