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Tweede ronde subsidies scholen
zijn in januari 2014
gestart, waarvan één
school in de regio
Kennemerland. Vanaf
12 maart kunnen alle
scholen van het basis-,
voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs
een aanvraag
indienen.Uit de
inschrijvingen worden
48 scholen geselecteerd die in de periode
2014-2016 een
gezond schoolplein
kunnen realiseren.
Voor meer informatie en de criteria waaraan moet
worden voldaan, zie
www.gezondeschool.nl/schoolpleinen.

Gezonde leerlingen en studenten presteren beter.
Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer
te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar
op te stellen. Heel veel scholen doen dit ook al,
maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen om
te werken aan een gezondere leefstijl.
Ter ondersteuning hierbij konden scholen uit het
basis-, voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs eind 2013 extra hulp aanvragen via
www.gezondeschool.nl. Alle scholen in de regio
Kennemerland zijn hierover actief aangeschreven.
Een aantal scholen is na overleg met JGZ
(Jeugdgezondheidszorg) en de gemeenten extra
benaderd.
De extra hulp bestond uit drie
mogelijkheden: advies op maat
door de GGD, korting op
interventieprogramma’s of een
geldbedrag. In onze regio
hebben negen basisscholen
en vijf voortgezet
onderwijsscholen zich
ingeschreven voor deze zgn.
jeugdimpuls. Inmiddels is bekend welke scholen
een advies op maat of een interventieprogramma
hebben gekozen, waarbij de GGD een ondersteunende rol heeft. Ook heeft een aantal scholen
een aanvraag gedaan voor een geldbedrag of een
interventieprogramma dat wordt uitgevoerd door
een samenwerkingspartner.

Benieuwd naar wat uw contactpersoon
Publieke Gezondheid doet?
Wilt u op uw school werken aan een gezonde
leefstijl? Benieuwd naar de gezondheidssituatie
van uw gemeente? Of vallen u bepaalde dingen
rondom gezondheid op in uw wijk? U kunt
hierover contact opnemen met de contactpersoon
Publieke Gezondheid, zij gaat graag met u
hierover in gesprek!
De contactpersoon Publieke Gezondheid werkt bij
het cluster Advies & Onderzoek en is gekoppeld
aan een of meerdere gemeenten. Zij is voor de
ambtenaren volksgezondheid, jeugd, sport en
ouderen, scholen en voor het lokale netwerk in die
gemeente het aanspreekpunt voor alle lokale
leefstijlthema’s.

In het voorjaar van 2014 krijgen scholen
nogmaals de kans zich in te schrijven. We hopen
dat de nog niet ingeschreven scholen alsnog hun
kans pakken! Neem voor meer informatie contact
met ons op!

Wat betekent dit in de praktijk? Wij gaan de wijk
in, bezoeken scholen, ontmoeten partners en
sleutelfiguren, verzorgen presentaties en brengen
leefstijlthema’s onder de aandacht. We sluiten
zoveel mogelijk aan bij wat er leeft en gaan in op
behoeften die gemeenten en samenwerkingspartners hebben. Dit heeft in 2013 geresulteerd in
meerdere adviezen, verschillende gehonoreerde
subsidieaanvragen en een aantal uitgevoerde
leefstijlinterventies, zoals de Gezonde School.

Gezonde schoolpleinen
In een tijd waarin tachtig procent van de jongeren
onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar spelen en bewegen uitgaan. Op een
gezond schoolplein krijgen jongeren de ruimte om
te bewegen en te spelen in een uitdagende,
groene en rookvrije omgeving. Dit is belangrijk
voor een gezonde ontwikkeling. Een gezond
schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert
beweging en leert over het belang van de natuur.
Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief
effect op het concentratievermogen en de
leerprestaties.

Momenteel wordt de werkwijze zowel intern als
met de verschillende gemeenten geëvalueerd. De
punten die hieruit naar voren komen, gebruiken
we om onze werkwijze te verbeteren. Wij hopen in
2014 de opgebouwde contacten te verdiepen en
verder uit te breiden. We horen het graag als u
nog tips voor ons heeft!

Scholen worden de komende jaren gestimuleerd
om een gezond schoolplein te realiseren. Er is
vanuit de ministeries van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) subsidie beschikbaar gesteld
om in de periode 2014-2016 in totaal 70 gezonde
schoolpleinen te realiseren. De eerste 22 scholen

In verschillende gemeenten gaan we fysiek lokaal
werken, zoals in het gemeentehuis of een CJG.
Wellicht ziet u ons daar!
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LinkedIn Groep GGD Kennemerland

Docententraining Lang Leve de Liefde

GGD Kennemerland is vorig jaar gestart met de
LinkedIn Groep GGD Kennemerland. In deze
groep delen we kennis en ervaringen en wisselen
inhoudelijk van gedachten over ontwikkelingen op
het gebied van publieke gezondheid.
De LinkedIn Groep is bedoeld voor bestuurders,
ambtenaren, scholen, samenwerkingspartners en
GGD-medewerkers in Kennemerland die
betrokken zijn bij de publieke gezondheid. Het
aantal leden groeit en er worden steeds meer
berichten geplaatst, zoals bijvoorbeeld over
subsidies voor scholen en de Atlas
Volksgezondheid van het RIVM.

In januari gaf de GGD de eerste vernieuwde
docententraining Lang Leve de Liefde met zes
docenten van de Paulus Mavo en Daaf
Gelukschool te Haarlem. De docenten kregen
inzicht in de seksuele gezondheid van jongeren
en raakten vertrouwd met het nieuwe Lang Leve
de Liefde lespakket. We eindigden met hoe je
plezierig les kan geven over liefde en seksualiteit
zodat het leuk wordt om te doen, maar ook om de
beste resultaten te behalen voor de seksuele
gezondheid van de leerlingen. De docenten
vonden het een leuke en waardevolle bijeenkomst, met name om met elkaar in gesprek te
gaan over dit onderwerp.

U kunt zich natuurlijk aanmelden voor de groep!
Klik op LinkedIn Groep GGD Kennemerland.
Volg de geplaatste discussies, doe nieuwe ideeën
op en kom in contact met collega’s die werken
voor de publieke gezondheid.

Alles is gezondheid…
Gezondheidsmonitor laat
hinder en bezorgdheid zien

vooral

Op 5 februari vond de startconferentie plaats van
‘Alles is Gezondheid’ (voorheen Nationaal
Preventie Programma). Tijdens deze druk
bezochte dag werden de ambities van dit
kersverse programma en partners (overheid,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties)
bekrachtigd. De centrale vraag was: “Wat kan jij
bijdragen aan meer gezondheid in Nederland?”

veel

De laatste jaren staat luchtkwaliteit in de IJmond
hoog op de agenda. De GGD heeft binnen de
Gezondheidsmonitor 2012 in Kennemerland een
verdiepend onderzoek uitgevoerd naar hinder,
bezorgdheid en chronische aandoeningen in de
IJmond. Deze verdieping is gedaan in opdracht
van de wethouders Milieu en Volksgezondheid
van de IJmondgemeenten, vanuit het ‘Platform
milieu en gezondheid’.

Ministers Schippers en Asscher en andere
sprekers legden uit dat Alles gezondheid is:
“het sporten in de wijk en op school, gezonde
werknemers, zeggenschap van bewoners bij de
ontwikkeling en bouw van een wijk, cognitieve
stimulatie en bewegen voor een gezond brein en
nog veel meer. Je gezond voelen hangt niet
alleen samen met je BMI”.

Tegelijkertijd heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de
staatssecretaris onderzoek uitgevoerd naar
medicijngebruik op basis van apothekersgegevens in de IJmond. Beide onderzoeken
vormen tezamen de Gezondheidsmonitor IJmond.

Het is niet alleen aan de overheid om hierop in te
zetten, maar iedereen moet op zijn of haar manier
een steentje bijdragen. Meer hierover lezen:
http://www.allesisgezondheid.nl/

Door de onderzoeken periodiek uit te voeren kan
de ‘vinger aan de pols’ worden gehouden als het
gaat om gezondheid in de IJmond.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van GGD
Kennemerland, cluster Advies&Onderzoek. De
nieuwsbrief is bestemd voor gemeenten,
samenwerkingspartners en scholen en verschijnt vier
keer per jaar.
Contactgegevens
Neem voor vragen en informatie contact op met
cluster Advies&Onderzoek (tel.: 023-7891786), e-mail:
gezondheidsbevordering@ggdkennemerland.nl.
Voor informatie over de Gezonde School:
gezondeschool@ggdkennemerland.nl

http://www.ggdkennemerland.nl/gezondheidsmoni
tor-ijmond-laat-vooral-veel-hinder-enbezorgdheid-zien.aspx

Volg ons nu op Twitter via @ggdkennemerland
en LinkedIn via de Groep Kennemerland
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