Achterbanbijeenkomst
Vitale Driehoek 		
...in Het Groene Woud
Dinsdag 10 mei 2016, 13.45 – 17.00 uur
De vitale driehoek: preventieve en helende werking van een groene sociale omgeving

Het Groene Woud is gelegen in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven
en Tilburg. Een Nationaal Landschap waar kleinschaligheid van de natuur
en het landschap uniek is, met authentieke dorpjes, vele sfeervolle, gezellige
horecagelegenheden en een breed aanbod aan activiteiten en evenementen,
maar ook waar stad en land naadloos in elkaar overlopen. Maar vooral ook een
Nationaal Landschap waar samenwerking tussen een veelheid aan partners,
overheid en bedrijfsleven de basis vormt voor alle ontwikkelingen in Het Groene
Woud. Samen zijn we het meest gastvrije en gevarieerde Nationale Landschap
van Nederland. Het is een gebied om trots op te zijn! Ook jij maakt er onderdeel
van uit en kunt er met je bedrijf of organisatie aan bijdragen om Het Groene
Woud nog aantrekkelijker te maken!
Mensen blijven langer gezond of worden sneller beter in een groene en schone leefomgeving. Liefst eentje waarin ze
ook zelf actief kunnen blijven, waarin ze sociale contacten onderhouden en zich nuttig, nodig en gewaardeerd voelen.
In combinatie met de toenemende vergrijzing en een terugtredende overheid worden ‘gezondheid’, ‘gezond ouder
worden’ en ‘hulp vragen in de eigen omgeving’ steeds belangrijker. Ook in Het Groene Woud, waar we ons richten op
het bevorderen en verbinden van vitale bewoners, vitale gemeenschappen en vitaal groen.

Dit zijn de ambities van Het Groene Woud voor
2017-2020:
In Het Groene Woud willen we m.b.t. de vitale driehoek:
• processen en projecten stimuleren en faciliteren die de
				
participatie en samenwerking bevorderen tussen burgers,
lokale gemeenschappen, overheid, onderwijs,
maatschappelijke partijen en ondernemers.
• bewustzijn creëren onder inwoners over hoe zij zelf hun
welbevinden kunnen verbeteren en acties faciliteren waarbij
de inwoners hun omgeving (de gemeenschap, de natuur en
de techniek) inzetten.
• het eigenaar- en rentmeesterschap vergroten van alle
betrokkenen om de bron van hun gezondheid, de groene
omgeving waarin mensen elkaar helpen, te behouden en
te versterken.

Dinsdag 10 mei
Onderwerp		 :
Tijd		 :
Locatie		 :
			

Achterbanbijeenkomst Vitale Driehoek
13.45 – 17.00 uur
Sociaal Innovatie Centrum Oisterwijk,
Kerkplein 28, Oisterwijk

Sociaal Innovatie Centrum Oisterwijk
Een Sociaal Innovatie Centrum (SIC) is een centrum van
Fontys waarin, middels een innovatief onderwijsconcept,
in samenwerking met externe partners wordt gewerkt
aan allerlei sociale innovaties.
SIC Oisterwijk is een samenwerking van Fontys
Hogescholen en Dagelijks Leven. Binnen SIC Oisterwijk
werken studenten van Fontys Hogeschool HRM en
Psychologie en deskundigen vanuit zowel Dagelijks
Leven als Fontys met elkaar samen voor met name
ondersteuning van mensen met dementie en hun
mantelzorgers.

Aan de slag
Op 10 mei willen we graag met je aan de slag over de rol,
kansen en mogelijkheden van de vitale driehoek in Het
Groene Woud. Daarom hebben we vertegenwoordigers
van zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten,
onderwijs en provincie uitgenodigd voor deze ‘Achterbanbijeenkomst Vitale Driehoek’. We bespreken voorbeelden
binnen het thema, zoals dementievriendelijke gemeenten
en het gezond bewegen, en gaan hier vervolgens op
verdiepen. Waar liggen kansen om aan te sluiten, mee
te doen? Wie kan en wil mee doen?
We nodigen je van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig
te zijn om de aspecten van de vitale driehoek deskundig uit
te werken, zodat de ambities voor de vitale driehoek goed
worden verankerd in het uitvoeringsprogramma van Het
Groene Woud voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Aanmelden uiterlijk 4 mei
Graag willen wij je uitnodigen om de achterbanbijeenkomst
Vitale Driehoek bij te wonen. Ken je anderen die ook interesse hebben om deel te nemen aan deze bijeenkomst?
Stuur dit bericht dan s.v.p. door in je netwerk.
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan uiterlijk 4 mei aan door
een e-mail te sturen aan streekhuis@hetgroenewoud.com.
Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

