Infobulletin ‘Lekker leven doe je samen!’
Juni 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

Inspiratie sessie 29 september 2016
Zoals we in het vorige infobulletin aankondigden, wordt er op 29 september ’s middags een

inspiratiesessie voor gemeenten en andere betrokken partijen georganiseerd. Inspirerende voorbeelden
zijn bijvoorbeeld een gemeente die een ‘projectleider Geluk’ heeft aangesteld: wat betekent dit en hoe

werkt het? Of het Slimste Huis, met hulpmiddelen en domotica om een huis meer toekomstgericht te

maken, ook als er beperkingen optreden in het leven. Het doel is om elkaar te inspireren en kennis te
delen over activiteiten waar de gemeenten trots op zijn, de uitnodiging om activiteiten op te geven

komt zo spoedig mogelijk. Grijp dus uw kans om te laten zien welke bijzondere activiteiten er in uw

gemeente plaatsvinden. En houd de datum in ieder geval vrij, ook als u geen activiteiten wilt pitchen,
maar wel wil leren van wat collega’s doen.

De kaders van het activiteitenplan ‘Lekker Leven doe je samen!’ zijn door de stuurgroep vastgesteld.

Deze kaders zijn:

Doelstellingen van ‘Lekker leven doe je samen!’:
- kennisdeling

- kennisontwikkeling

- publiek-private samenwerking en netwerkvorming
- innovatie

Doelgroepen

1) De eerste 1000 levensdagen (van preconceptie tot 2 jaar: 1001 kritieke dagen)

2) Vluchtelingen/ asielzoekers/statushouders

3) Ouderen
Thema’s :
-

Versterken van de social society (community) en verminderen van eenzaamheid
Lokale voeding, bewegen en een gezond gewicht

Versterken van ontwikkelingskansen en verminderen van sociale ongelijkheid

Versterken, innoveren en stimuleren van het gebruik van domotica en e-health

Masterclass

Op 12 oktober 2016, vanaf 17.00 uur vindt de volgende Masterclass Publieke Gezondheid plaats, met

als onderwerp: Preventie en Publieke Gezondheid.

De Masterclass is primair bedoeld voor gemeenten (wethouders en ambtenaren), en kenniswerkers van
de (drie) GGD-en (GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek/Waterland), maar

gezien de positieve ervaringen zullen er ook weer een aantal zorgorganisaties uitgenodigd worden.

AAL aanvragen: voortgang
•

‘My life, My way’: In de vorige editie gaven we aan dat deze aanvraag is goedgekeurd. Echter de
aanpak liep niet overeenkomstig de werkwijze zoals we dit in Noord-Holland Noord willen voor
onze inwoners. Daarom is besloten om niet verder te gaan met dit traject.

•

Friends Forever: de E-Dog; na een positief ontvangen presentatie op de AAL bijeenkomst in
Brussel is dit verder opgepakt door geïnteresseerde partijen. Op basis hiervan is een

internationaal consortium gevormd en is er een AAL aanvraag ingediend (fase 1) op basis van een
voorloper van de E-Dog: the social robot (SORO). We wachten af!
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