Infobulletin ‘Lekker leven doe je samen!’
december 2016
In dit infobulletin leest u de laatste ontwikkelingen rondom het inspiratienetwerk ‘Lekker leven doe je samen!’.
Heeft u vragen of opmerkingen? We horen ze graag! Lekkerleven@ggdhn.nl

Website
De website van ‘Lekker leven doe je samen’ is online! Op http://lekkerlevendoejesamen.nl vindt u nu een overzicht
en, gedurende de verdere uitbouw, steeds vaker nieuwsfeiten en ontwikkelingen; van binnen en buiten de regio.
Ter inspiratie, en om van elkaar te leren. Wilt u ook wat delen of heeft u een vraag? Vul dan het contactformulier of
ideeënformulier in en we nemen contact met u op.

Twitteraccount @LLDJS
Het twitteraccount van Lekker leven, @LLDJS, is door Elle Struijf overgenomen van Nico Plug. Zij is druk bezig zich
wegwijs te maken in de wereld die twitter heet. Volg het account om op de hoogte te blijven!

Nieuwe directeur GGD Hollands Noorden wordt lid stuurgroep LLDJS
Sinds 1 december 2016 vervangt Edward John Paulina Nico Plug, die vanaf 1 januari start als lid van de raad van
bestuur bij Esdégé-Reigersdaal. Edward John Paulina werkte als Bestuursadviseur bij de Willem Schrikker Groep
(gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders met een beperking). Ook
was hij Programmamanager Herziening Jeugdstelsel bij het Ministerie Veiligheid & Justitie en was hij lid van de
Landelijke Directie Raad voor de Kinderbescherming. De heer Paulina is ervaren in het samenwerken met en leiding
geven aan professionals in een veranderende maatschappij. De functie als directeur van de GGD Hollands Noorden
ziet hij als een mooie kans en uitdaging. Met zijn indiensttreding wordt Edward John Paulina ook lid van de
stuurgroep ‘Lekker leven doe je samen’.

Artificial Intelligence: ‘Anna en Otto’
Een intake van een vluchteling is momenteel tijdrovend. De huidige kosten voor de intake van statushouders en
na-reizigers zijn nog niet in kaart gebracht maar volgens een bron binnen de IND komen deze in de buurt van
€ 2.500 per persoon per intake. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de mensen die de intake afnemen, de inzet
van een tolk, reiskosten, verwerking van de data en data-invoer en het doorspelen van informatie aan organisaties
die hier belang bij hebben zoals woningcorporaties, het UWV, vluchtelingenwerk, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, GGD, etc.
‘Anna en Otto’ is een avatar (Artificial Intelligence) op een tablet, (voor vrouwen en voor mannen, rekening
houdend met de cultuur), die kan communiceren met vluchtelingen/statushouders in hun eigen taal. Deze virtuele
assistent, welke nu nog in ontwikkeling is, kan t.z.t. de intake van vluchtelingen/statushouders afnemen en naar
andere relevante informatie vragen en die verwerken, voor een fractie van de kosten.
De stuurgroep LLDJS onderschrijft deze ontwikkeling, hetgeen ook naar de ontwikkelaar gecommuniceerd is. Op
welke wijze wij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling, zal nader besproken worden.
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Kennisateliers
‘Gezondheid’ is een basis en bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. De politiek kan zich daarvan
meer bewust van worden. Daarom willen we vanuit ‘Lekker Leven doe je samen!’ één of meerdere Kennisatelier(s)
organiseren. Hierin bieden we verdieping van de onderwerpen, bieden we regio-overstijgende kennis en inzichten
aan, om op deze wijze de politiek te faciliteren om gerichte keuzes te maken. Door zowel algemene informatie als
specifiek regionale informatie te delen, kunnen de beleidsmakers en partijen zich een beter beeld vormen van wat er
van belang is voor het realiseren van een optimale gezondheidstoestand van onze inwoners.
Kennisateliers zijn primair bestemd voor politieke partijen, raadsleden en wethouders van de 17 gemeenten in
Noord-Holland Noord. Wij willen deze gaan aanbieden in het voorjaar van 2017 als aanloop naar de
partijprogramma’s en de verkiezingen. Houd de nieuwsbrief en de website hiervoor in de gaten!

Evaluatie masterclass Publieke Gezondheid 12-10-2016
Op 12 oktober vond de Masterclass Publieke Gezondheid plaats op het hoofdkantoor van de GGD Hollands Noorden
in Alkmaar. Deze masterclass kreeg in de evaluatie een cijfer 8! Een mooi resultaat en dit toont aan dat de
masterclass voorziet in een behoefte.

Planning Masterclasses en Inspiratiesessies 2017
De Masterclasses voor 2017 staan gepland. In het nieuwe jaar vinden deze plaats op woensdag 15 maart en
woensdag 11 oktober 2017 op een nog nader te bepalen locatie. Het thema voor 15 maart is: ‘Ontregeld of
verward?’. In oktober draait de masterclass om het thema ‘(de gevolgen van) opgroeien in armoede’.
De Inspiratiesessies vinden komend jaar plaats op donderdag 30 maart 2017 en donderdag 21 september 2017. In
maart is het thema ‘Vluchtelingen/Statushouders’, in september gaan we ons laten inspireren over ‘1001 kritieke
dagen’.
Wat is het verschil?
Masterclasses brengen informatie, bij voorkeur wetenschappelijk en overstijgend, met daarna een interactieve
benadering wat je er zelf als gemeente of professional mee kunt.
Tijdens Inspiratiesessies worden voorbeelden gepresenteerd van goed lopende (of juist minder goed lopende ?)
projecten in de regio, om als voorbeeld te dienen en van elkaar te leren.
Schrijf bovenstaande data alvast in uw agenda. Locaties, tijden en de uitnodigingen volgen!
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