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Oktober 2017

‘Lekker leven doe je samen!’ is een inspiratienetwerk gericht op alle inwoners, gemeenten
en organisaties in Noord-Holland Noord. In 2017-2018 gaat speciale aandacht naar
kwetsbare gezinnen (en dan met name bij zwangerschap en heel jonge kinderen),
statushouders en 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.
Website ‘Lekker leven doe je samen’
In de afgelopen periode is de website
vernieuwd. Via de website wordt u op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen
binnen het inspiratienetwerk, de activiteiten op
het gebied van bevordering van de gezondheid
in Noord-Holland Noord en de relevante kennis. Ga naar de website.
Deelname InHolland aan de werkgroep ‘Lekker leven doe je samen!’
Hogeschool InHolland is vanaf nu deelnemer van de werkgroep van ‘Lekker leven doe je
samen’. Bekijk hier de huidige samenstelling van de stuur- en werkgroep.
Handreiking voor gemeenten over jong
ouderschap
In de virtuele bibliotheek van ‘Lekker leven doe je
samen!’ is de handreiking ‘Gemeenten aan zet bij
jong ouderschap’ toegevoegd. Doel van de
handreiking is om gemeenten te informeren,
inspireren en het bieden van handvatten om jonge ouders integraal te ondersteunen op
hun weg naar zelfstandigheid. De handreiking is ontwikkeld door de Task Force JOOZ
(Jong Ouderschap, Onbedoeld Zwanger). Ga naar de handreiking.

Kwetsbare gezinnen
Het projectvoorstel Ouders & Kinderen Ondersteunen (O&KO) is met ondersteuning vanuit
de stuurgroep van ‘Lekker leven doe je samen!’ ingediend bij ZONMW. Het doel is
tweeledig. Ten eerste gaat het om de ontwikkeling van een preventief
ondersteuningsprogramma voor kwetsbare zwangeren, welke al kinderen hebben. Dit
ontwikkelt zich op basis van de uitgangspunten van VoorZorg, aanbevelingen van het
consortium ‘Vroeg preventieve interventies ter voorkoming van kindermishandeling’ en de
preventieagenda van het NCJ. Ten tweede omvat het voorstel een onderzoek naar de
haalbaarheid, mogelijkheden en resultaten van het programma O&KO. De looptijd van het
project is 48 maanden en het streven is om te starten op 1-7-2018. Medio november
2017 wordt bekend of het programma en bijbehorend onderzoek verder worden
uitgewerkt. Ga naar het projectvoorstel.
Statushouders – Interview met regiocoördinator Marijke Schrier

‘Het is gewoon niet simpel om in een nieuw land je draai te vinden!’
Goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en
integratie van statushouders. Het zo snel mogelijk
volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving is
het beste recept voor een goede gezondheid en welzijn
van nieuwkomers. Het Ondersteuningsprogramma
Gezondheid Statushouders van VNG ondersteunt
gemeenten bij de integrale aanpak rondom de
gezondheid van statushouders in de breedste zin van het
woord en bezien vanuit alle leefdomeinen. Marijke Schrier
vindt het een aanwinst dat twee sleutelfiguren (ervaringsdeskundigen) het programma
gaan ondersteunen. Met de ervaring van de sleutelfiguren en informatie uit onderzoek
over de gezondheid van statushouders geven regiocoördinatoren advies aan de
gemeenten in Noord-Holland Noord. Hier vindt u de kennissynthese van Pharos en een
gezondheidsprofiel. Dit omvat kennis over gezondheid en de te verwachten vraag naar
zorg en ondersteuning van statushouders. Marijke Schrier hoopt dat meer gemeenten
interesse gaan tonen voor het laten maken van een gezondheidsprofiel.
Ouderen
De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018
identificeert de maatschappelijke opgaven voor de toekomst. In
de virtuele bibliotheek van ‘Lekker leven doe je samen!’ staan de
eerste bevindingen weergegeven. Ga naar de verkenning.

Masterclasses
Ook in 2017 worden twee masterclasses, mede vanuit ‘Lekker leven doe je samen!’
georganiseerd.
-

11 oktober 2017 - Masterclass over de invloed van armoede, coördinatie door
GGD Kennemerland.

-

29 november 2017 - Masterclass over personen met verward gedrag, coördinatie
door GGD Zaanstreek-Waterland.

Aankomende bijeenkomsten
•

16 oktober – ‘Noord-Holland Noord tegen eenzaamheid’, Locatie: Alkmaar.

•

31 oktober - Jaarcongres Multiprobleemgezinnen, Locatie: Ede.

•

16 november - Symposium ‘Nederlands Kennisinstituut Ouderenpsychiatrie
(NKOP)’, Locatie: Utrecht.

•

28 november – ‘Grootstedelijke Perinatale Gezondheid 4’, Locatie: Rotterdam.

Bekijk meer informatie.
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