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Inspiratiesessie: Integrale
gebiedsaanpak

Workshop: Een rookvrij leven
voor iedereen.

Workshop: Leefomgeving en
gezondheid

Workshop - vaardigheden:
Effectief communiceren
*Max. aantal deelnemers
bereikt

Rondje Apenheul
*Max. aantal
deelnemers bereikt

Samen werken aan een betere wijk! In
deze sessie delen wij kennis en
praktische handvatten voor de lokale
aanpak van gezondheidsachterstanden.
Je krijgt inzicht in de oorzaken ervan en
hoe je die vanuit je eigen, maar ook
gezamenlijke, rol kunt beïnvloeden.
Uiteraard worden er ook goede
voorbeelden uitgelicht.

Hoe werk je samen met inwoners,
GGD en Sociaal Domein aan een
rookvrije wijk? Deze workshop is
een introductie op het nieuw
ontwikkelde programma waarmee
je als gemeente de kans krijgt om
in je regio aan de slag te gaan met
het voeren van het goede gesprek
over roken en stoppen met roken.

De leefomgeving heeft grote
invloed op je gezondheid. Hoe
kun je via de leefomgeving
gezondheidsverschillen
verkleinen? In deze workshop
delen we recente
onderzoeksresultaten die
herkenbaar kunnen zijn voor
jouw gemeente.

Het is belangrijk dat alle inwoners in
jouw gemeente begrijpen wat jij zegt
en wat je te bieden hebt. Daarom
moet de communicatie goed
aansluiten op het taalniveau van
inwoners met beperkte
gezondheidsvaardigheden of mogelijk
laaggeletterd zijn. In deze training
leer je hoe je laaggeletterdheid
herkent en hoe je ermee om moet
gaan. Uiteraard komen er ook
verschillende oefeningen aan bod.

Parkbezoek onder
begeleiding van een gids
en GezondIn-adviseur.
Een mooi moment voor
adviezen, vragen en
netwerken!

Inspiratiesessie: Aan de slag met
gezondheidsverschillen

Co-creatie: Bereiken en
betrekken van inwoners

Workshop: Kansrijke start

Workshop (vaardigheden):
Sensitief werken

Rondje Apenheul

Bij de ontwikkeling en uitvoering van een
lokale aanpak met betrekking tot
gezondheidsverschillen spelen
verschillende factoren een
doorslaggevende rol. In deze workshop
staan we onder andere stil bij de 9
principes en de 5 sporen voor een
succesvolle aanpak en krijg je tips en
handvatten om hier zelf in jouw gemeente
mee aan de slag te gaan.

Hoe zorg je ervoor dat mensen in
een kwetsbare positie worden
bereikt en betrokken bij plannen?
In deze workshop gaan we daar
verder op in. Ook nemen we je
mee in de manier waarop je hier in
jouw gemeente concreet aan de
slag kan gaan.

Nog teveel kinderen in
Nederland hebben geen goede
start. Om meer kinderen wel een
goede start te geven, is
samenwerking met verschillende
partijen hard nodig. Wil jij weten
hoe je dit op een goede manier
doet en welke rol jouw gemeente
daarin heeft? Meld je dan aan
voor deze workshop.

Als professional werk je samen met
mensen met zeer diverse
achtergronden. Dat maakt het
noodzakelijk om deze verbinding
goed af te stemmen op de persoon
met wie je samenwerkt. Naast kennis
over de ander is daarvoor kennis over
je eigen normen en waarden nodig. In
deze workshop gaan we met elkaar
aan de slag om van en met elkaar te
leren.

Parkbezoek onder
begeleiding van een gids
en GezondIn-adviseur.
Een mooi moment voor
adviezen, vragen en
netwerken!

*Max. aantal
deelnemers bereikt

