Infobulletin ‘Lekker leven doe je samen!’
September 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

Jaarplan ‘Lekker leven doe je samen!’ 2016-2017 door de stuurgroep vastgesteld.
Het jaarplan is door de stuurgroep vastgesteld en daarmee wordt de richting voor de komende jaren aangegeven.
Voor de volledigheid worden hieronder nogmaals de doelstellingen, doelgroepen en thema’s genoemd. Als
reminder en om eenieder die op dit terrein al actief is, te vragen dit te delen via het e-mailadres van Lekker leven
doe je samen!’: Lekkerleven@ggdhn.nl.

Doelstellingen van ‘Lekker leven doe je samen!’:
- kennis delen
- kennis ontwikkelen
- publiek-private samenwerking en netwerkvorming versterken
- innovatie bevorderen

Doelgroepen voor ‘Lekker leven doe je samen!’ voor 2016-2017
1) De eerste 1001 levensdagen (van preconceptie tot 2 jaar: 1001 kritieke dagen)
2) Vluchtelingen/ asielzoekers/statushouders

3) Ouderen
Thema’s 2016-2017:
-

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

Aanvullingen op doelgroepen en thema’s”:
In het jaarplan is ook benoemd, dat als zich andere kansen voordoen welke de kwaliteit van de publieke
gezondheid kunnen versterken, deze zeker ook vanuit ‘Lekker leven doe je samen!’ zullen worden aangegrepen.

Inspiratiesessie 29 september 2016
Op 29 september vindt vanaf 14.00 uur in het Slimste Huis in Alkmaar een inspiratiesessie voor gemeenten en
andere betrokken partijen plaats. Tijdens deze middag worden 7 interessante projecten uit de regio gepitched.
Deelnemende pitchers zijn gemeente Heerhugowaard, gemeente Alkmaar, gemeente Den Helder, gemeente
Hollands Kroon, Sportservice Noord-Holland, ZONH en GGD Hollands Noorden. In de volgende nieuwsbrief vindt u
uiteraard een verslag van deze middag.
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Masterclass 12 oktober 2016
Op 12 oktober 2016, vanaf 17.00 uur, vindt de volgende Masterclass plaats, met als onderwerp: ‘Publieke
gezondheid en Sociaal domein’. Preventie en publieke gezondheid zijn als het goed is op elkaar afgestemde items.
In deze masterclass worden beide in zowel lokaal als in een breder verband bekeken en besproken. Met een
(inter)actieve presentatie door Paul van der Velpen, directeur GGD Amsterdam, bekend vanwege zijn aansprekende
visie op de publieke gezondheid. De basislijnen in zowel de presentatie als de aansluitende workshops zijn:

Website www.lekkerlevendoejesamen.nl of www.lldjs.nl

monitoren, participatie en lage sociaal-economische status.
In het jaarplan is ook opgenomen dat de communicatie tussen de deelnemende organisaties versterkt moet
De workshops hebben de volgende thema’s:
worden, juist om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Eén van de manieren om dit te realiseren is het
 Nieuwe omgevingswet
ontwikkelen en beheren van een eigen website, waar nieuws, contactgegevens, projecten etc. op gepubliceerd
 1001 Kritische dagen
wordt. Tijdens de inspiratiesessie van 29 september 2016 wordt de website ‘Lekker leven doe je samen’
 Status- of vergunninghouders
gelanceerd. Op www.lldjs.nl kunt u straks ook uw informatie kwijt! Meer informatie krijgt u hierover tijdens de
 Onderwijs en de school verlaten met een startkwalificatie
inspiratiesessie en in de volgende nieuwsbrief.
 Aanpak gezond gewicht

Ideeënbus voor innovatie en onderzoek in de preventieve gezondheidszorg
Op de website van ‘Lekker Leven’ komt een ideeënbus voor alle gemeentemedewerkers en professionals in de zorg.
Hier kunnen zij een idee ter verbetering van samenwerking en uitvoering van de preventieve zorg voor alle
inwoners indienen. Deze ideeënbus is nadrukkelijk ook bedoeld voor vragen die vanuit de inwoners naar voren
komen. De ingediende ideeën kunnen inhoudelijke vragen zijn, maar ook ideeën voor onderzoek of
procesverandering. In de werkgroep ‘Lekker leven’ worden de ideeën besproken en bekeken op welke wijze deze
vorm gegeven kunnen worden. Ook zullen ingebrachte ideeën op de website worden geplaatst, zodat deze ook met
anderen gedeeld kunnen worden. Want ‘Lekker leven!’ is van en voor ons allemaal.
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