Infobulletin ‘Lekker leven doe je samen!’
Juni 2017
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

Geprioriteerde doelgroepen van Lekker Leven:
Hoewel ‘Lekker leven’, voortkomend uit de 17 gemeenten, in principe op alle inwoners en thema’s
gericht is, is er voor 2017-2018 speciale aandacht aan onderstaande doelgroepen:
-

Kwetsbare gezinnen, en dan met name in zwangerschap en heel jonge kinderen

-

Statushouders

-

Ouderen

Het infobulletin laat (ook) zien op welke wijze de thema’s tot nu toe zijn opgepakt.
Samenstelling Stuur- en Werkgroep Lekker Leven doe je samen!
In de stuur- en werkgroep van ‘Lekker leven doe je samen!’ hebben zich een aantal wijzigingen
voorgedaan, vandaar dat wij bij deze de huidige samenstelling weergeven. Dan kunt u bij regionale
aandachtspunten ook uw vertegenwoordiger aanspreken. Dit zijn per 1-6-2017:
Regio Kop van Noord-Holland: ambtelijk: Erik Groot Antink (Schagen) en bestuurlijk: Pieter Kos (den
Helder);
Regio Alkmaar: ambtelijk: Frank Schuitenmaker (Heerhugowaard) en bestuurlijk: Jan Mesu (Bergen)
Regio West-Friesland: ambtelijk: Sandra Bruggeman (Hoorn) en bestuurlijk: Win Bijman (Koggenland)
Preventie Platform NHN: werkgroep: Wil Molenaar (ZONH) en stuurgroep: Albert Hagedoorn (ZONH)
Daarnaast in de stuurgroep: Edward John Paulina (GGD HN).
En in de werkgroep: Henk Jan Jansen (HHW), Frank Willenborg (Holland Health) en Anneke van Doorn
(GGD HN).
Sharony Bosma is de nieuwe communicatiemedewerker (per 1-6) met als primaire taak de website
www.lekkerlevendoejesamen.nl
Elle Struijf (GGD HN) werkt, ondersteund door Lia Meinema (GGD HN) als verbinder tussen uitvoering,
werk- en stuurgroep en organisator van bijeenkomsten.

Masterclasses Kwetsbare burgers
De geplande masterclass ‘Personen met verward gedrag’, welke samen met andere GGD en
georganiseerd zou worden, van woensdag 17 mei is niet door gegaan. Met de stuurgroep is
afgesproken te kijken of dit alsnog in het najaar 2017 gerealiseerd kan worden.
Tevens gaat er een masterclass ‘ Invloed van armoede’ georganiseerd worden; gepland is 11 oktober.
Wij houden ons natuurlijk ook van harte aanbevolen voor uw ideeën!

Kwetsbare gezinnen:
In Noord-Holland Noord wordt deelgenomen aan diverse onderzoeken naar effectieve interventies voor
kwetsbare gezinnen. Vooral gezinnen die deelnemen aan het programma VoorZorg of in
vervolgprogramma’s zijn een doelgroep. Dit mede omdat het voor veel onderzoekers vaak moeilijk is om
deze kwetsbare doelgroep goed te bereiken.
Binnenkort, bij de update van de website, zullen de diverse onderzoeken en deelnames besproken
worden.

Statushouders: Inspiratiesessie
Inspiratiesessies worden vanuit ‘Lekker Leven’ georganiseerd om van en met elkaar in Noord-Holland
Noord te leren. Op 30 maart 2017 waren er 42 aanwezigen bij de inspiratiesessie ‘Statushouders en
Medeburgers’ op de COA-locatie Robonsbosweg in Alkmaar. Deze inspiratiesessie werd georganiseerd in
samenwerking met de regiocoördinatoren statushouders (Marijke Schrier en Martijn Spigt). Er waren
inspirerende pitches met goede ideeën en initiatieven van verschillende gemeenten en organisatie (zie
www.lekkerleven,nl) Daarnaast hebben vluchtelingen ook ervaringsverhalen verteld waardoor het een
afwisselende middag is geworden. Bewoners van het COA hebben een uitgebreid hun best gedaan voor
de hapjes in de pauze. Al met al kunnen de deelnemers terug kijken op een geslaagde middag en hebben
we al gehoord dat dit echt een meerwaarde heeft gehad.

COLOFON
Redactie: Elle Struijf/Maggy Zwetsloot
Contact: lekkerleven@ggdhn.nl

