Bijlage:
Hieronder een korte samenvatting van de actie(‘s) per thema:
Thema eten en bewegen;
• Avonturen van Uiltje = Avonturen van Uiltje - Leef Deurne!
à Aanpassen huidige ‘avonturen van uiltje’; door ontwikkelen naar een professionele
uitgebreidere versie gericht op bewegen én voeding.
Thema Roken, alcohol en drugs;
• ‘Uit met ouders’; ouders meenemen naar horecagelegenheden voor
vakantieperiodes en schoolfeesten om de bewustwording en weerbaarheid te
vergroten.
Thema opgroeien en opvoeden;
• Normaliseren; bijeenkomsten voor (aanstaande) ouders om tijdig te informeren over
opvoedvragen (die gaan komen en iedereen heeft), voorbereiden op ouderrol en wat
dit betekent voor je relatie, weten waar je terecht kan voor welke informatie etc. 4x
per jaar, in de vorm van workshops.
Thema geluk en veerkracht;
• Training voor professionals over positieve gezondheid, hier meer bekendheid aan
geven in samenwerking met huisarts, TEJO-huis en GGD.
• Onderlinge samenwerking versterken en weten van elkaar wie wat doet door een
sociale kaart. De partners kwamen er tijdens de bijeenkomst achter dat dit al wordt
opgepakt door een aantal partijen. Door het gesprek met elkaar gaan ze hier nu
breder op samenwerken.
• ‘Geluk in de klas’, meer aandacht voor geluk en veerkracht in de klas door een
‘gelukskoffer’ samen te stellen met daarin materialen die kinderen helpen bewuster
te zijn/worden van hun eigen geluk en veerkracht. Daarnaast instrument voor
leerkrachten om hierover in gesprek te gaan.
Overkoepelend wordt er een communicatiestrategie uitgewerkt, omdat het doel is om een
beweging op gang te brengen naar een goede gezondheid van alle inwoners, waar iedereen
bij kan helpen en aan kan bijdragen.
Eind Q1/begin Q2 wordt een volgende bijeenkomst gepland met partners om de activiteiten
te evalueren en een vervolg te geven in 2022.
Ilona Vink
Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs
30-11-2021

Deurne Denkt Dynamisch

Hoe zijn de resultaten door de gemeente gebruikt?

