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Kansrijke Start
Op woensdag 15 mei vond een bijeenkomst plaats van het Preventie Platform Jeugd
Oost Achterhoek (PPJ). Maar liefst 100 professionals die werkzaam zijn voor jeugd in de
Oost Achterhoek en raadsleden uit de 4 gemeenten hebben zich die middag gebogen
over de vraag hoe we als netwerk meer kunnen doen om kinderen een ´kansrijke start’ te
geven. Dit sluit aan bij het landelijke programma ´Kansrijke Start´ waarin wordt gewezen
op de cruciale eerste 1000 dagen van een mensenleven.
De opbrengst brengt het PPJ samen tot een actieplan, zoals die ook bestaan voor de
thema’s kind en echtscheiding, kunst van het opvoeden, kind en armoede,
alcoholpreventie. In oktober worden de gemeenteraden van de 4 gemeenten
geïnformeerd over de resultaten van het Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek. In
de tussentijd kunt u ook op de hoogte blijven door de nieuwsbrief te ontvangen. U kunt
zich hiervoor aanmelden via de website www.preventieplatformjeugd.nl.
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Samen Denken, Samen Doen
Er lopen verschillende projecten binnen het uitvoeringsprogramma. We lichten een aantal
projecten toe.
Sociale kaart Berkelland
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen en tijdens
de bijeenkomsten van de ‘maatschappelijke agenda Berkelland’, is verbinding gezocht en
gevonden met de Berkellandse samenleving. Hieruit is onder andere naar voren
gekomen dat er behoefte bestaat aan een digitale sociale kaart voor professionals en
inwoners. Deze digitale sociale kaart kan gedefinieerd worden als ‘een actueel overzicht
van voorzieningen gerelateerd aan zorg, werk & inkomen, welzijn, sport en onderwijs en
de daarbij behorende organisaties waar activiteiten plaatsvinden’.
Inmiddels zijn 3 partijen gevraagd een offerte uit te brengen. Het is de bedoeling dat de
digitale sociale kaart in oktober online beschikbaar is voor inwoners en professionals.
Gezonde scholen en verenigingen
Samen met netwerkpartners IrisZorg en Tactus willen we een gezonde leefstijl op en
binnen scholen en verenigingen stimuleren. We richten ons hoofdzakelijk op de preventie
van middelengebruik (drank, drugs en roken). Momenteel is Tactus bezig met een
verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden met (potentiële) netwerkpartners en het
vinden van pilotverenigingen. Aankomende zomer wordt hiervoor een plan opgeleverd.

