SAVE THE DATE
Themabijeenkomst Publieke Gezondheid en Veiligheid 2019
voor de regio Noord-Holland Noord
Thema:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Armoede
Donderdag 24 januari 2019
13.00-17.00 uur
GGD Hollands Noorden, Hertog Aalbreachtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Toelichting het thema
Regelmatig verschijnen in de media berichten over (toenemende) armoede in Nederland.
Volgens het laatste bericht van het CBS (12 november jl.) waren er in 2017 meer huishoudens
met risico op armoede.
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65
jaar een grotere kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer)
beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang
tot onderwijs.
Daarnaast heeft armoede een effect op het voelen, denken en doen. Deze effecten kunnen
armoede in stand houden. Mensen die zich minder gelukkig voelen en meer stress en schaamte
voelen, maken minder goede keuzes en zijn passiever. Ook de effecten op intelligentie, mentale
capaciteit en een verminderde ervaring van controle kunnen leiden tot minder goede keuzes
(Plantinga, Zeelenberg, Breugelmans, 2018).
Tijdens de bijeenkomst op 24 januari 2019 bieden wij u een programma met interessante
sprekers waarbij het thema armoede van verschillende kanten wordt belicht en de deelnemers
met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.
Doel en doelgroep
Het doel van een themabijeenkomst is verdieping van een thema, zonder per definitie een
noodzakelijke wetenschappelijke benadering, zodanig dat gemeenten en andere deelnemers
geïnspireerd en onderbouwd in samenwerking of samenhang een urgent thema kunnen
oppakken. Onderbouwing richting gemeenten en anderen waarom het thema (in dit geval
armoede(bestrijding)) hoog op de politieke agenda zou moeten staan.
De themabijeenkomst is bedoeld voor wethouders en (beleids)ambtenaren Volksgezondheid,
Jeugd en WMO van gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast tevens voor raadsen commissieleden van gemeenten en medewerkers van zorgorganisaties in de regio NoordHolland Noord.
Om de themabijeenkomst goed aan te kunnen laten sluiten op wat er in onze regio speelt, nodigen
wij u uit om uw ervaringen (goed en minder goed) met de regionale collega’s te delen. Wij vragen u
dan het onderwerp en uw gegevens te mailen naar lekkerleven@ggdhn.nl

De definitieve uitnodiging met programma ontvangt u begin januari.
Deelname aan de themabijeenkomst is kosteloos.
Wij hopen u op 24 januari te mogen verwelkomen.

