
Geachte raadsleden,  

 

Een gezond geluid van de toekomst, hoe klinkt dat? Onder deze noemer organiseren we in oktober 

Visie Cafés om gezamenlijk een ambitie te formuleren voor de toekomst. Graag nodigen wij u uit 

om deel te nemen aan deze sessie(s).  

 

Toekomstvisie 

Om mee te kunnen doen aan onze samenleving is het van belang dat je je gezond voelt. 

Tegelijkertijd zien we dat publieke gezondheid steeds meer onder druk komt te staan. Welke 

maatschappelijke ontwikkelingen zijn hierop van invloed?  

En wat hebben we nodig of kunnen we doen om de publieke gezondheid te verbeteren?  

 

Investeren in publieke gezondheid vraagt om een lange adem. Daarom ontwikkelen we een 

aansprekende visie voor de komende tien jaar. Samen bepalen we waar we in de toekomst willen 

staan met onze publieke gezondheid. 

En hoe we daar als organisaties – en nadrukkelijk als GGD – aan kunnen bijdragen. Op de lange 

termijn én de dag van morgen.  

 

Visie Cafés 

Van 10 oktober tot en met 18 oktober organiseren de GGD Hart voor Brabant en GGD West-

Brabant samen zes Visie Cafés, op verschillende locaties in Noord-, Midden- en West-Brabant én 

online. Tijdens de Visie Cafés verkennen we met een diverse groep partners – gemeenten, 

samenwerkingsorganisaties, kennisinstellingen, medewerkers van de GGD en inwoners – waar we 

over tien jaar willen staan. De inzichten vanuit deze Visie Cafés vertalen we vervolgens in een 

aansprekende beleidsvisie voor de toekomst. Ons gezonde geluid, waar we ons de komende jaren 

luid voor maken.  

 

Net als in een orkest maken we van gezond geluid met elkaar mooie muziek. Daarom vragen we u 

ook om deze uitnodiging te verspreiden binnen uw organisatie of netwerk.  

Aanmelden voor een Visie Café kan via www.gezondgeluidggd.nl.  

 

Wij kijken ernaar uit u bij een van deze Visie Cafés te ontmoeten.  

 

Hartelijke groet namens, 

 

Thérèse Claassen  

Sebastiaan Baan, 

Directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant                                                          

Directeur publieke gezondheid GGD West-Brabant 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gezondgeluidggd.nl%2F&data=05%7C01%7Cm.vd.doelen%40ggdhvb.nl%7C44e929b16d1440dd35b508da9aee2242%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637992644807451844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=caHvT%2BoxknnmJLcBav%2ByPz06ZjB1s8Am9kqYiSA7u%2Fk%3D&reserved=0

