2de studieconferentie over Sociaal Economische Gezondheidsverschillen
zondag 19 mei
Uitnodiging voor gemeenteraadsleden, wethouders en beleidsverantwoordelijken van organisaties in
het sociaal domein en maatschappelijk middenveld.
De zorgnetwerken van GroenLinks en de PvdA hebben op 1 december 2018 een gezamenlijke
studieconferentie georganiseerd over de Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) in ons
land. Dit was een eerste bijeenkomst over dit onderwerp die vooral tot doel had de problematiek
vanuit een gezamenlijk perspectief te onderzoeken en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen.
Op zondag 19 mei zal een vervolg-dag georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat we die dag een
verdiepingsslag maken. Wij werken uit wat op het middenniveau in de samenleving gedaan kan
worden om SEGV te voorkomen of de gevolgen voor mensen die hier de dupe van zijn te
verminderen. We denken daarbij aan het niveau van gemeente-politiek, inrichting van de
leefomgeving, arbeidsmarktbeleid, vakbeweging, onderwijs en lokale gezondheidzorg.
We nodigen voor deze tweede studieconferentie mensen uit met een beleids/management
verantwoordelijkheid in dit maatschappelijk middenveld. Mensen die vanuit hun eigen positie en
verantwoordelijkheid nadenken over te nemen maatregelen en over wat nodig is om deze ook
daadwerkelijk te realiseren.
Tijdens deze conferentie stellen we in twee discussierondes drie vragen centraal:
-

Wat kun jij vanuit jouw positie doen om de gezondheidsverschillen te verkleinen?
Wie of wat (andere maatschappelijke organisaties; landelijke politiek; decentrale politiek)
heb je daarbij nodig?
- Wat is een goede vervolgactie voor dit initiatief?
Je krijgt voorafgaand aan 19 mei nog een voorbereidende notitie toegestuurd.
De bijeenkomst vindt plaats in het partijkantoor van GroenLinks, Oudegracht 312 in Utrecht .
- 10.00 uur Inloop
- 10.30 uur Aanvang programma
- 15.00 uur Afsluiting
Voor een lunch wordt gezorgd.
Deelname aan de studieconferentie is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de
lunch. Neem hiervoor svp contant geld mee.
<< klik hier om je aan te melden>>
Met vriendelijke groet
Guus Schrijvers,
Paul van der Velpen
Nico Bernts
Fuusje de Graaff

Pouwel van de Siepkamp
Voor vragen kun je mailen naar: zorgnetwerk@groenlinks.nl

