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Nieuwsbrief van de 8RHK Thematafel Gezondste Regio. 

8RHK ambassadeurs zet zich in voor een sterke Achterhoek en bestaat uit overheid, bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties.

U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Wilt u zich afmelden? Stuur een e-mail.
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Wat wil De Gezondste Regio in 2020 bereiken? Op 5 
december hebben we dit besproken. We vinden het 
uitermate belangrijk om blijvend in te spelen op de 
veranderingen in het zorglandschap. Bestuurders 
gaan samen aan de slag om niet langer financiering 
leidend te laten zijn maar gezondheid. Dit vraagt 
een andere manier van denken en werken. Preventie 
en innovatie zijn daarbij belangrijke pijlers. En de 
thema’s van de Gezondste Regio helpen om focus te 
houden. Benieuwd naar het uitvoeringsplan 2020 en 
dat van de andere thematafels? Klik hier voor het 
plan of hier voor een filmpje met toelichting door de 
thematafelvoorzitters.

 Gezonde Jeugd
 Vitale Collega
 Eigen Regie Volwassenen & Ouderen
 Achterhoek Rookvrij

→ Achterhoek Scan (data en informatie)
→ Preventie Akkoord Achterhoek





Thema’s Gezondste Regio




De thematafel van 5 december 
was de eerste onder het 
voorzitterschap van Rob 
Jaspers, bestuurder GGNet. In 
het filmpje geeft hij een 
terugblik op deze thematafel.

Slimme huizen

Leefsamen Achterhoek zet in 
op ‘slimme huizen’ waardoor 
ouderen veiliger langer thuis 
kunnen wonen. 
Een mooi voorbeeld van 
innovatie door samenwerking 
van diverse domeinen en 
organisaties! 
Dit project is bij de 
thematafel Wonen en 
Vastgoed besproken maar 
kent ook linken met de 
Gezondste Regio. Lees hier
meer. 

Met het thema Vitale Collega 
willen we werkgevers in de 
Achterhoek ondersteunen om 
aandacht te hebben voor vitaliteit 
van hun medewerkers. Ook Het 
Fitste bedrijf van De Achterhoek
heeft deze ambitie. Samen 
trekken we op om ook bedrijven 
gezonder te maken!
Wil je als bedrijf of organisatie 
aan de slag met het thema roken? 
Neem eens een kijkje op 
Rookvrijegeneratie waar veel info 
te vinden is. 

Gezonde bedrijven
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