Werken aan een
gezonder Nederland
kan alleen samen

www.allesisgezondheid.nl

MISSIE
MET ZOVEEL MOGELIJK PARTNERS
zet Alles is Gezondheid zich in voor
een Nederland waarin iedereen
gezond en gelukkig is.

Samen vormen
we een netwerk:
Met unieke verbindingen tussen publieke, private
en maatschappelijke organisaties.
Met 399 pledges, 14 regionale gezondheidsnetwerken
en 3 thematische allianties.
Waar gezondheid en een gezonde leefomgeving
essentiële maatschappelijke waarden zijn.
Waar vernieuwend denken -en doen- wordt omarmd.
Bijvoorbeeld met het concept van Positieve Gezondheid
en het 4-Domeinenmodel.
Waar bottom-up initiatieven leidend zijn in de transitie
naar gezondheid en gezond gedrag.

ZELFREGULEREND NETWERK
MEER DAN 3000 PARTNERS

VAN EGO- NAAR ECOSYSTEEM
Meer weten? Klik hier

NETWERK IN BEELD 2018
399 PLEDGES
1047 ONDERTEKENAARS

HOE VERLOOPT DE VOORTGANG VAN DE PLEDGE(S)?
Pledge is in uitvoering				
Pledge is afgerond			

54%

25%

Pledge heeft weinig gedaan

20%

Andere situatie ontstaan

12%
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BEKENDHEID PARTNERS MET Alles is Gezondheid
Nauwelijks/
niet 5%

Redelijk
37%

Uitstekend
10%

100%

Goed
48 %

Beweging &
agendering

WAT WAARDEREN
PARTNERS AAN
Alles is Gezondheid?
Lees hier de monitor

Creëren
van verbinding
Contact &
ontmoeting

TOP 3:

Bron: Alles is Gezondheid in Beeld, maart 2019, jaarlijkse monitor over activiteiten
van netwerkpartners, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sardes. ardes’

NETWERK IN BEELD 2018
Aan welke thema’s besteden
netwerkpartners aandacht?
Gezonde leefstijl

76%

Preventie			

72%

Positieve gezondheid

63%

Mentale balans

60%

Meedoen		

58%

Leren			

54%

Gezonde leefomgeving

52%

Werk en gezondheid		

52%

Andere thema’s

14%
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THEMA’S VAN PLEDGES (0P 399 PLEDGES)
Gezonde leefstijl				

47%

Gezonde leefomgeving

27%

Meedoen

23%

Werk en gezondheid

19%

Leren				

17%

Preventie			

15%

Mentale balans

11%

Positieve gezondheid

11%
0

WAT IS VOOR
PARTNERS
DE MEERWAARDE
VAN EEN PLEDGE?
TOP 4:
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1. DRAAGVLAK EN COMMITMENT
2. ZICHTBAARHEID EN MOMENTUM
3. AANZET TOT CONCRETE ACTIVITEITEN
4. DRAAGT BIJ AAN SAMENWERKING

WERKEN DE PARTNERS BIJ DE UITVOERING VAN
PLEDGE(S) SAMEN MET ANDERE ORGANISATIES?
Ja: 64%

Nee: 27%

Onbekend: 9%

WAAR GAAN WE HEEN?
Ieder mens en iedere organisatie kan bijdragen aan een gezonder en vitaler
Nederland. Daarom helpen we ook komende jaren nieuwe samenwerkingen
ontstaan, kansrijke initiatieven groeien en impact van projecten vergroten.

FOCUS

we zetten ons extra in voor
drie integrale thema’s

Mentale balans: Een groot aantal Nederlanders, jong en oud heeft
stress, burn-outklachten of psychische problemen. Met elkaar willen
we dit veranderen want alleen in balans kan iemand eenvoudig
gezonde keuzes maken.
Gezonde wijkbewoner: hoe kunnen wijk, school, werk, zorg, groen
en gemeente gezamenlijk stappen zetten naar gezondere inwoners
en vitale wijken?
G
 ezondheid loont: het verdienmodel van de zorg draait teveel om ziekte
en ongezondheid. We willen gezondheid belonen en pakken dit op via
onder meer de Gezonde Rekenkamer.

SAMENDOEN een greep uit de plannen
Regionale samenwerking: van 14 naar 20 lokale gezondheidsnetwerken.
Nieuwe thematische allianties op het gebied van kinderarmoede,
natuur en gezondheid en mentale balans.
Initiatieven met bedrijfsleven, zoals het bedrijvennetwerk Vitaliteit &
Gezondheid, pledge inclusief werkgeverschap en visievorming op
vitaliteit 2025.
Nieuwe tools voor ontmoeten, leren en implementeren:
o Kennisvouchers voor onderlinge kennisdeling,
o 	Meer Health Innovation Schools voor (gezondheids)professionals
in het land.
o Impact assessments en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
o Nieuwe website, webinars, expertmeetings, de open pledge,
		 roadshows, de publieksacademie, edutainment en een jaarcongres
		 ‘nieuwe stijl’.

FOCUS OP MENTALE BALANS
Kinderen, jongeren, werkenden, mensen met schulden en mensen
die eenzaam zijn lijden langdurig aan stress. Dit heeft invloed op hun
(psychische en fysieke) gezondheid. Daarom besteedt Alles is Gezondheid
komende periode extra aandacht aan dit thema via onder meer:
Probleem agenderen, experts uit ons netwerk bijeenbrengen.
Krachtenbundeling met verschillende partners in de vorm van
een alliantie mentale weerbaarheid van jongeren.
Samenwerking met de Nationale Denktank op het vraagstuk ‘Gezond 		
opgroeien in een digitale samenleving’.
De ontwikkeling van een werkgeverstool om werknemers te helpen in 		
balans te blijven.
Thematische kennisdeling via webinars, interviews, praktijkverhalen, etc.

Het aantal mensen met
een psychische aandoening
of een burn-out neemt toe.
Kwart van studenten heeft last van psychische klachten of burn-out.
Stijgend aantal werknemers met burn-outklachten (16% in 2017).
Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers 1,8 miljard per jaar.
Bron: TNO, Hogeschool Windesheim

Meer weten? Klik hier

REGIONALE NETWERKEN 		
DOOR HEEL
		NEDERLAND
HANNN
Noord-Nederland

Noordkop
Gezond voor Elkaar

Vitaal IJmond

Gezond010

Gooi en
Vechtstreek

Zuid-Holland
Zuid
Vitale Revolutie
CIC
Zeeland
West-Brabant

CMO
Flevoland
Zutphen
e.o.

Twente
Gezondheid
NOG Fitter
en VItaler

Noordelijke
Maasvallei

Zuid-limburg

Alles is Gezondheid stimuleert regionale samenwerkingsverbanden die
nieuwe kansen creëren om dicht bij huis aan een gezonde leefomgeving te
werken. Inmiddels zijn er 14 regionetwerken actief en werken we regionaal
samen aan de oprichting van nieuwe netwerken in heel Nederland.
Van De Betuwe tot de Achterhoek en Brabant.
Ook aansluiten?
www.allesisgezondheid.nl/netwerk-en-partners/over-regionetwerken

Bekijk de netwerken

Bestaande
netwerken

Potentiële
netwerken

GEZONDE BASISSCHOOL
VAN DE TOEKOMST
		

positieve balans

‘Leerlingen die lekker in
hun vel zitten, presteren beter’
Binnen het netwerk van Alles is Gezondheid loopt in Limburg sinds 2014
het programma Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Een uniek
concept dat onderwijs een nieuwe dimensie geeft.
Met als tussenbalans in 2018: kinderen op GBT-scholen bewegen meer,
eten gezonder en zijn beter op gewicht. Bijzondere bijvangst: aantoonbaar
minder conflicten en pestgedrag in de klas.
Ouders en leerlingen zelf zijn dan ook zeer tevreden over De Gezonde
Basisschool van de Toekomst. Op allesisgezondheid.nl lees je meer over
het onderzoek van Universiteit Maastricht onder bijna 1700 leerlingen.

De aanpak past perfect in de Sociale Agenda Limburg
die als doel heeft om in 2025 tot een trendbreuk in
de (achterblijvende) gezondheid en participatie van
Limburgers te komen.
En hoogste tijd om de Gezonde Basisschool van de Toekomst-aanpak met
de rest van Nederland te delen… Met een heuse roadshow gaan GBT ketenspelers en Alles is Gezondheid op pad om de praktijkervaringen te delen
met andere regio’s en scholen in Nederland.

Meer weten? Klik hier

www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl

SAMEN TEGEN
KINDERARMOEDE
In Nederland leven 378.000 kinderen in armoede. Opgroeien in armoede
leidt vaak tot fysieke of psychische klachten. Ook op latere leeftijd lopen
deze kinderen grote gezondheidsrisico’s.
In een Nederland, dat écht gaat voor een gezonde generatie, pakt het Alles
is Gezondheid-netwerk een rol en initieert diverse acties om kinderarmoede
te bestrijden.
Op de expertmeeting over Kinderarmoede in 2018, bedachten professionals
op het gebied van welzijn, onderwijs, kinderopvang samen met ervaringsdeskundigen wat er moest gebeuren om kinderarmoede op de (onderwijs)
agenda te krijgen.

‘Niemand praat erover en
daardoor is het alsof
je niet bestaat.’
Hiermee is de kiem gelegd voor de brede maatschappelijke alliantie tegen
kinderarmoede die een jaartje later het licht ziet. Meer dan 150 publieke
en private partijen ondertekenen in maart 2019 een alliantiepledge met
een stevige doelstelling: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van
armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.
Met deze club zetten we ons in 2019-2020 in voor het signaleren
en bespreekbaar maken van armoede en bedenken we met elkaar nieuwe,
creatieve en slimme oplossingen voor de aanpak van kinderarmoede.

OOK MEEDOEN
OF AANSLUITEN
BIJ DE ALLIANTIE?
MELD JE ACTIVITEIT
AAN OP:

Meer weten? Klik hier

www.alliantiekinderarmoede.nl

EERSTE REGIONALE
HEALTH INNOVATION SCHOOL
Ontmoet de toekomstige leiders
in de gezondheids- en welzijnszorg
In het najaar van 2018 lanceerde regionetwerk Care Innovation Center
West-Brabant (CIC) met Alles is Gezondheid, GGD-West Brabant
en Innovatiepark de eerste regionale Health Innovation School Zuid West
Nederland.
In navolging van de landelijke scholen, zoals opgezet door Radboud
REshape Center en VWS in 2017, krijgen 50 innovatieve professionals in
de deze regio de kans om samen te leren, co-creëren en implementeren
rondom vitaliteit, welzijn en zorg.
Deze groep ‘leiders van de toekomst’ buigt zich in hun opleiding over
complexe, regionale vraagstukken die samenhangen met de shift van zorg
naar gezondheid, de mogelijkheden van e-health en gezond ouder worden.
Met dit programma willen de samenwerkende partners het ecosysteem
in Zuid-West Nederland rondom gezondheid verder versterken.
En er is meer. In 2019-2020 slaat de Health Innovation School de vleugels
uit naar andere regio’s.

Meer weten? Klik hier

www.healthinnovationschool.nl

DE GEZONDE
WIJKBEWONER
CENTRAAL
Gezondheid is niet langer het exclusieve
domein van de zorg of medische wereld.
In het Alles is Gezondheid traject De Gezonde Wijkbewoner centraal,
denken we dwars door domeinen heen en bijten we ons vast in de vraag:
hoe kunnen wijk, school, werk, zorg en de regio samen stappen zetten naar
gezondere inwoners en vitale wijken?
Geen gemakkelijke opdracht, want dit vraagt om een omkering in (gezondheids)denken en een verschuiving naar ‘het midden’. Naar de wijkbewoner,
als ‘centre of the universe’, waar meerdere factoren tegelijkertijd inwerken
op zijn gezondheid en welbevinden.
Als raamwerk is in 2018 Kleidrecht tot leven gebracht: een fictieve wijk
waarin we domeinoverstijgend samenwerken aan de gezondheid van
de inwoners. Met werkgevers die achter de voordeur komen, een supermarkt
die onze kinderen opvoedt en studenten die de wijk intrekken om health
checks uit te voeren.

In een handvest passeren vijftien voorbeelden
van integrale samenwerking de revue.
MET ALS UITDAGING VOOR 2019-2020:
Hoe haalbaar zijn de geschetste initiatieven in Kleidrecht?
Zijn er betere ideeën voor de beweging naar het midden?
Welke behapbare oplossingen kunnen we 2020 samen uitproberen?
Tekent zich uiteindelijk een nieuw vitaliteitsverdienmodel af?

WIL JE MEEDOEN
OF MEEDENKEN?
info@allesisgezondheid.nl

Meer weten? Klik hier

TAAL EN GEZONDHEID
IN DE DOE-STAND
Als mensen moeite hebben met taal heeft dit vaak
negatieve gevolgen voor hun welzijn en gezondheid.
Daarom is het mooi te zien dat het netwerk van Alles is
Gezondheid en steeds meer publieke en private
organisaties zich inzetten om deze mensen te helpen.

DE HIGHLIGHT TOP 5:
In 2018 groeide de Alliantie gezondheid en geletterdheid door tot
83 partners. Ook is met de Alliantie Gezondheidsvaardigheden
de derde netwerkbijeenkomst 3xG: Geletterd > Gezondheidsvaardig >
Gezond! georganiseerd.
De integrale aanpak Voel je goed! waarbij mensen in groepjes werken
aan een duurzame gezondere leefstijl boekt de eerste resultaten.

Deelnemer: ‘Ik hoef dankzij Voel je goed!
niet aan de medicijnen voor diabetes.’

De (preventieve) actie Geef een (prenten)boek cadeau krijgt structureel
vervolg.
De nieuwe serie conferenties ‘Wanneer taal een probleem is voor je
gezondheid’ slaat aan: van Friesland tot Zeeland.
Tijdens drie dialoogdagen is met 300 partijen nagedacht over de aanpak
laaggeletterdheid 2020+. Mede hierdoor is besloten stevig in te zetten
op een vaardiger Nederland in de vervolgaanpak laaggeletterdheid
2020 – 2024.

Meer weten? Klik hier

GELDERSE VALLEI
DOORBREEKT HOKJESDENKEN
Integrale zorg- en leefstijlbegeleiding rond de operatie
‘Zet de mens centraal. Zie patiënten niet als pakketjes die doorgeschoven
kunnen worden, maar als mensen. Stap uit je hokje.’ Woorden van Leon
Meijer, wethouder van onder meer Publieke gezondheidszorg en Food in
Ede. De gemeente, waar via integrale leefstijlbegeleiding op innovatieve
wijze gezondheidswinst wordt behaald bij mensen die een operatie
ondergaan.
In het Actief Herstel-traject werken Ziekenhuis de Gelderse Vallei (ZGV),
de thuiszorg en eerstelijns zorgprofessionals voor en na een ziekenhuisopname intensief samen met de patiënt zelf aan een optimale conditie en
herstel. Met goede resultaten. Ellen Oosting, fysiotherapeut Gelderse Vallei:
“Mensen die vroeger voor een bepaalde operatie vijf dagen in het ziekenhuis
lagen, kunnen nu gemiddeld na twee dagen alweer naar huis, dus:

‘BETTER IN BETTER OUT.’
Het ZGV werkt met onder meer Wageningen University & Research,
zorgpartners, de Alliantie Voeding in de Zorg, de gemeente en inwoners aan
de verdere ontwikkeling van de integrale aanpak om de combinatie van
bewegen, voeding en ook slaap beter in te bedden en uit te dragen.
Iets waar Alles is Gezondheid graag aan meewerkt.

Meer weten? Klik hier
Of bekijk het praktijkvoorbeeld met video in ons kennislab.

GEZOND VOOR ELKAAR
Koppen bij elkaar voor vitalere inwoners
In Groningen spelen andere gezondheidskwesties dan in Rotterdam.
Daarom gelooft Alles is Gezondheid in regionale samenwerking waarbij
publieke en private organisaties en professionals met inwoners
samenwerken. Gezond voor elkaar in de Noordkop is hier een mooi
voorbeeld van (opgericht in 2018).

Binnen 15 jaar een positief gezonde Kop
van Noord-Holland.
Dat is het doel van de 22 organisaties die de pledge
in 2018 tekenden. In hun plannen draait het, naar het
concept Positieve Gezondheid, om het vermogen van
mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk zelf de
regie te voeren.
Via samenwerking krijgen alle 150.000 regiobewoners de juiste handvatten
aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend
bij hun situatie. Het netwerk prioriteert gezamenlijke acties en stelt hiervoor
een samenwerkingsagenda 2019 op. Het gaat hierbij om bijeenkomsten,
acties richting werknemers, en workshops voor inwoners.

Meer weten? Klik hier

info@allesisgezondheid.nl
www.allesisgezondheid.nl

085 485 32 16

