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Wij, partners van de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord: Activite, DSV l verzorgd leven, gemeente Kaag 
en Braassem, gemeente Zoeterwoude, Hecht GGD Hollands Midden, Hogeschool Leiden, Kwadraad, LUMC PHEG, Marente, 
Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord, Participe, Radius, Reos, Rijncoepel, Welzijn Teylingen, WelzijnsKompas, 
Welzijnskwartier, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden, WSV support en Zorg en Zekerheid ondersteunen de doelen van 
de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord om in 2030 de meest Positief Gezonde Regio van Nederland te zijn.

Eind 2030* willen we bereiken dat:

� Meer inwoners zich bewust zijn van de samenhang tussen 
dimensies van gezondheid en wat ze (zelf) hiermee kunnen 
doen (nano)

� Meer organisaties het gedachtegoed van Positieve Gezondheid 
gebruiken als aanjager van verandering intern: ‘practice what 
you preach’ (micro)

� Meer ‘beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders, 
inwoners’ samenwerken vanuit het gedachtegoed van Positieve 
Gezondheid in de wijk/gemeente (meso)

� Meer inwoners(initiatieven) betrokken zijn door regionaal 
krachten te bundelen en beweging lokaal te versnellen (macro) 

Ja,

Tevens beloven wij mee te werken aan de ( jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang 
van de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord.

Datum: Handtekening:
Bestuurder deelnemende organisatie (en/of namens samenwerkende partijen)

* voortgang op vier doelen kwalitatief en kwantitatief volgen/monitoren ism LUMC 
PHEG, Hogeschool Leiden en GGD HM.
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Dit doen we door 

� Op verschillende niveaus (nano, micro, meso en macro) te 
werken vanuit Positieve Gezondheid zodat 

‐ inwoners de regie over hun eigen leven en initiatieven in hun wijk 
kunnen nemen 

‐ beroepskrachten, beleidsmakers, bestuurders en inwoners het 
gedachtegoed Positieve Gezondheid in de praktijk brengen door 
de focus te leggen op mogelijkheden en wensen

� Samen leren & doen, elkaar inspireren en best practices uit onze 
regio benutten

� Lokaal & wijkgericht, met en door inwoners en partners

� Lef te tonen: kiezen voor niet vrijblijvende samenwerking 
en passende financiering van gezondheid (verzekeraars en 
gemeenten) en benutten van samenwerking door Corona.
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A M B I T I E
In 2030 ervaren inwoners in de regio 
Zuid-Holland Noord dat beroepskrachten, 
beleidsmakers en bestuurders denken 
en doen vanuit een brede blik op 
gezondheid zodat de inwoners regie 
over hun eigen leven en initiatieven 
in hun wijk kunnen nemen.


