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1. Kans voor de Veenkoloniën
Het programmabureau ‘Kans voor de Veenkoloniën’ heeft de Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid Noord-Nederland gevraagd een startfoto te maken op basis van gegevens uit de regio.
Doel is om te komen tot een gedragen probleemdefinitie en uiteindelijk meer aandacht te genereren
voor regio’s die zich kenmerken door sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Er wordt gewerkt
aan het opstellen van een factsheet per gemeente op basis van vervolgmetingen.
Meer informatie: www.publiekegezondheid.nl onder Nieuws

2. Academische Werkplaats Transformatie Jeugd
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland verleent haar medewerking aan
de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. Het doel van AWTJF is om de
transformatie van de jeugdzorg in Friesland tot een succes te maken. Dit wordt gerealiseerd door
cliënten centraal te stellen en professionals, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders met elkaar in
gesprek te brengen. Door middel van dialoogtafels krijgen zij inzicht in succesfactoren en knelpunten
in de zorg, dilemma’s en mogelijke oplossingen. Meer informatie:
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/academische-werkplaats-transformatie-jeugd-frieslandawtjf-in-dialoog-naar-een-sterker-opvoedklim/samenvatting/

3. Seker en Sûn
Het project Seker en Sûn is gericht op de invulling van zorgarrangementen die nodig zijn om aan de
zorgvraag in 2030 te kunnen voldoen. Dit sluit aan bij allerlei ontwikkelingen in Friesland rondom de
zorg, zoals de vergijzing en daarmee samenhangend een hogere zorgvraag. De zorgvraag van de
burger en patiënt neemt een belangrijke plaats in binnen dit project. De nadruk ligt op de
consequenties van de nieuwe zorg voor de arbeidsmarkt en het voorbereidende onderwijs ten aanzien
van benodigde competenties en de beroepenstructuur. Meer informatie: www.sekersun.frl

4. Innovatie Werkplaats Samen Doen
In het eerste jaar zijn er studentenprojecten (Stenden, NHL in samenwerking met het Friesland
College) uitgevoerd om het participatiemodel in de steigers te zetten. Hieronder vallen twee
onderzoeken
1. Naar het gebruik en de bekendheid van We Helpen.nl bij professionals in de gemeente
Kollumerland
2. Naar de psychosociale hulpvraag van burgers en de mogelijke rol van een digitaal
burgerdossier in Oudehaske (gemeente Fryske Marren). Voor meer informatie en resultaten:
www.publiekegezondheid.nl onder onderzoeken. Of:
http://www.healthyageing.net/nl/innovatiewerkplaats/samen-doen-participatie-en-healthyageing

5. Congres Building the Future of Health
Op dit congres, 1 t/m 4 juni, verzorgden we een workshop waar de vraag centraal staat op welke wijze
de gezondheidscomponent kan worden versterkt binnen plannen voor ruimtelijke ordening. De lage
sociaaleconomische status van het gebied hangt sterk samen met een mindere gezonde leefstijl en de
daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen, maar ook met minder gunstige werk- en
woonomstandigheden. Op basis van de workshop willen we plannen ontwikkelen om de leefbaarheid
van de regio verder te bevorderen. Voor Building the Future: www.buildingthefutureofhealth.eu
De presentatie voor de workshop staat onder Nieuws op www.publiekegezondheid.nl

-6. We zijn altijd op zoek naar vraagstukken vanuit het brede veld van de volksgezondheid. Uitwerking
kan plaats vinden in een studentenproject, maar we kunnen ook samen met u op zoek gaan naar
financiering. Mocht u met een vraagstuk zitten dat vraagt om een wetenschappelijk en praktisch
antwoord dan kunt u met ons contact opnemen via www.publiekegezondheid.nl of
info@academischewerkplaats.nl

