Vooraankondiging
Vooraankondiging conferentie Trendbreuk Volop in Actie!
Trendbreuk, volop in actie! Dat is het motto van tal van partners die hard werken om de
gezondheidsachterstanden van de regio Zuid-Limburg te verkleinen.
Dat doen we door in Zuid-Limburg meer kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk op te
laten groeien.
Tijdens deze conferentie staat de voortgang van het Programma Trendbreuk Zuid-Limburg
centraal. En voortgang is er volop!
Waarom is een kansrijke start niet voor ieder kind gegeven en wat doen we daaraan?
Hoe bestrijden we overgewicht en wie heeft daar welke rol in?
Op welke manier krijgt de samenwerking met de rijksoverheid vorm en welke landelijke
ontwikkelingen bieden kansen?
Hoe staat het met gezonde basisscholen van de toekomst?
Wat is het Preventieakkoord Zuid-Limburg en hoe draagt dat bij aan de Trendbreuk?
Waarom kan de Trendbreuk opgave niet los gezien worden van armoedebeleid,
jeugdzorg, onderwijs en wijkgericht werken?
Hoe werken we samen met de Provincie Limburg en haar Sociale Agenda?
Wat is NOVI en hoe helpt dat de trend te breken?
Welke resultaten boeken we? En waar is nog werk aan de winkel?
Doen zorgverzekeraars ook mee?
En……wat is mijn bijdrage aan de Trendbreuk opgave?
Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de conferentie. Samen met onze partners
bieden wij u een boeiend en interactief programma met een aansprekend panel en
interessante inspiratiesessies. U kiest zelf de inspiratiesessies waar u interesse in heeft.
Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 18 oktober 2021: van 18.00 tot 21.00 uur (inloop met soep en broodjes vanaf 17.00
uur)
U bent hierbij van harte uitgenodigd.

De definitieve uitnodiging met daarin de locatie, het programma en de mogelijkheid om
aan te melden volgen te zijner tijd.

De organisatie is in handen van het programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg en wordt
mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Met vriendelijke groet,
Leon Geilen,
Voorzitter Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg
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