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KENNISMAKEN

Eerst even in gesprek met je buurman, 
buurvrouw of je stoel omdraaien

1. • Wie ben je?
2. • Wat brengt je bij deze workshop?



Hoe ‘positief gezond’ ben jij?  invullen

Afsluiting

Call for action

In de praktijk - oefening

De setting voor een gesprek over gezondheid

De resultaten

Over positieve gezondheid op het werk

Wie zijn wij?

PROGRAMMA

II - in gesprek

I - achtergrond



HOE GAAT HET MET JE?
VANUIT POSITIEVE GEZONDHEID

• Ga naar www.mijnpositievegezondheid.nl

• Kies de tool VOLWASSENEN en registreer

• Vul de vragenlijst in. 

• 5-10 minuten

wifi

http://www.mijnpositievegezondheid.nl


OVER
ALLES IS GEZONDHEID



PROGRAMMA
ONZE ROL

leren

verbinden

samen 
doen



ZELFREGULEREND NETWERK
SAMENWERKEN AAN GEZONDER NEDERLAND

• 3.000 partners

• Zorg, welzijn, wijk, onderwijs, overheid,  bedrijfsleven

• Integrale benadering

• Van onderop

• Vernieuwende initiatieven

• Onverwachte verbindingen

• Last but not least: 400 pledges



MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING
WAAR DOEN WE HET VOOR?

MINDER 
CHRONISCH ZIEKEN GEZONDHEIDSVERSCHILLEN 

KLEINER

VAN ZIEKTE EN ZORG
NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG

VAN EGO- NAAR 
ECOSYSTEEM

PREVENTIE

GEZONDHEIDSPOTENTIEEL 
EN VITALITEITSWINST

GEZONDE 
LEEFOMGEVING



POSITIEVE GEZONDHEID



WAT IS GEZONDHEID?
DEFINITIES

Positieve gezondheid:
“Gezondheid als het vermogen om je aan te
passen en je eigen regie te voeren, in het licht
van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen
van het leven.”

WHO-definitie 1948:

‘A state of complete physical, mental, and social well-being and not merely 

the absence of disease,  or infirmity’





POSITIEVE GEZONDHEID OP DE WERKVLOER

• Vrijwilligers

• ZZP'ers

• Flex-krachten

•

• Onregelmatige diensten

• Gehoorbescherming

•

• Gehoorbescherming

• Fysieke belasting

•

Op het podium

•

•

•

•

•

•

•

•

•



RESULTATEN

• Gaat lekker, hoe houd ik dat zo?

• Eigen aandachtspunt, 
toch eens op gaan letten!

• In gesprek, met … …, moet er 

iets aan gaan doen!

• Actie, moet er NÚ iets aan doen!



ACTIE 



DE SETTING
IN GESPREK

Hoe maak je gezondheid 
bespreekbaar?

Wat vraagt dat?

Hoe begin je?



Bedenk beginzin

1e ronde

Begin en voer 1 minuut dit gesprek

Wat valt op?

2e ronde

Begin en voer 1 minuut dit gesprek

Wat valt op?

2e ronde

Begin en voer 1 minuut dit gesprek

Wat valt op?



CALL FOR ACTION

• Wat is bij jou of op jouw werk een 
belangrijk knelpunt? 

• Wat valt op? 

• Wat kan/moet anders/beter?

• Hoe ga je dat (morgen?) aanpakken?  
komen tot afspraak (met jezelf)



BEDANKT 
VOOR DE 

AANDACHT

06 – 53 31 89 66

piet.vessies@allesisgezondheid.nl

WWW.ALLESISGEZONDHEID.NL

Piet Vessies

http://www.allesisgezondheid.nl/

