STARTBIJEENKOMST
VITALE REGIO, LANDELIJKE SAMENWERKING
9 JANUARI 2018 13:00 – 16:30
Groot Zonneoord, Ede
Bent u betrokken bij een regionaal netwerk waarin u de vitaliteit van de bevolking wilt verbeteren?
Bent u op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen effectieve programma’s te ontwikkelen?
Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan ons nieuwe initiatief ‘Vitale regio, landelijke
samenwerking’.
Als onafhankelijke landelijke speler biedt VitaValley regionale netwerken de mogelijkheid om
kennis te delen. Sinds de zomer van 2017 bieden wij de regio’s het programma Vitaal Leven 2017
- 2020. Onderdeel van dit programma is onder andere de Health Deal ‘stimulering gezondheid
door persoonlijke preventie’. Ook stimuleert Vitaal Leven regionale projecten, gericht op
achterstandsgroepen en op mantelzorgers in loondienst. Wij zoeken in al deze initiatieven de
samenwerking met u!
Een vitale regio is ons doel. Graag delen wij op 9 januari onze kennis over programma- en
projectaanpak, partnerstrategieën, netwerk- of organisatiestructuur en financiering met u. Na de
bijeenkomst heeft u een concreet overzicht van projecten die u binnen uw regio kunt ontwikkelen.
Samen met alle betrokkenen geven wij vervolgens vorm aan de samenwerking. Dit doen wij onder
meer via een learning community waaraan u kunt deelnemen.
U bent van harte welkom op 9 januari vanaf 13:00 uur op Landgoed Groot Zonneoord,
Zonneoordlaan 17 te Ede. U kunt zich hiervoor opgeven bij Damayanthi Elzing via
delzing@vitavalley.nl of 0318 657 777. Meer informatie over de bijeenkomst? Neem contact op
met Conchita Hofstede via chofstede@vitavalley.nl op 0318 – 65 77 15.
Namens de programmadirectie,
Conchita Hofstede, Maarten Ploeg en Nino Bellengé.
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Agenda 9 januari
13:00– 13:15

Dik Hermans
Welkom en opening
Bestuurslid van VitaValley
Voorzitter van de stuurgroep van Vitaal Leven

13:15 – 13:45

Kennismaken, tips & tops uit uw regio

13.45 – 14.10

Maarten Ploeg
Programma en deelprojecten Vitaal Leven
• Health Deal Stimulering Gezondheid Persoonlijke Preventie via
eHealth
• Project Stimulering Gezondheid Achterstandsgroepen
• Project Vitalisering Mantelzorger/Werknemer
Programmadirecteur Vitaal Leven

14:10 – 14:30

Robbert van Bokhoven
Integrale aanpak bij achterstandsgroepen en
co-creatie met doelgroep bij e-health
ontwikkeling
Programmaleider eHealth4All, Pharos
(expertisecentrum gezondheidsverschillen)

14:30 – 15.00

Prof. dr. M.M.R. (Miriam) Vollenbroek
Ontwikkeling van een regionale visie en
infrastructuur
Voorzitter bestuur regionaal
samenwerkingsverband Stichting Vitaal Twente

15.00 – 15:20

Netwerkpauze

15.20 – 15.40

Conchita Hofstede – Samen op weg naar een vitale regio
Ontwikkeling van een landelijke community voor regionale leiders
Programmadirecteur Vitaal Leven

15:40 – 16:30

Groepsdiscussie: Wat kunnen we samen?

16.30 – 17.30

Netwerkborrel
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