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VOORWOORD
Wat een eer om vanaf augustus 2019 als directeur te starten bij zo'n maatschappelijk
relevante organisatie. Machteld Huber die als founding mother van Positieve
Gezondheid en iPH een paradigmashift in zorg heeft veroorzaakt. Op verschillende
niveaus is inmiddels onverminderde aandacht voor Positieve Gezondheid ontstaan;
van professionals tot en met de staatssecretaris. Dat is wat Positieve Gezondheid
doet: verbinden en dezelfde taal creëren.
Vanaf 2019 werken we binnen het beleids- en werkplan van iPH 2019-2021 als kader
voor onze organisatie. We zijn ons steeds meer gaan profileren als het vliegwiel om
Positieve Gezondheid op verschillende niveaus verder te brengen. En als
kennisinstituut; wij zijn de vraagbaak voor eenieder die op een brede manier met
gezondheid bezig wil zijn. Om onze missie kracht bij te zetten, bouwen we aan een
duurzame infrastructuur samen met onze partners. Immers, alleen ga je harder, maar
samen kom je verder.
Toen ik bij iPH begon trof ik een mooie groep mensen die vanuit een vaste en
flexibele kern bouwen aan Positieve Gezondheid. Het fundament is gelegd, de
doorontwikkeling is in gang gezet. iPH transformeert van een start-up naar een scaleup, met alle uitdagingen die daarbij horen.
Ik hoop dat we de aankomende jaren vanuit iPH met Positieve Gezondheid zoveel
meer mogelijk gaan maken in zorg en ver, ver daarbuiten!

Foto: Suzanne Blanchard

Angelique Schuitemaker, directeur Institute for Positive Health

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
Positieve Gezondheid is de uitwerking – in 6 dimensies – van het nieuwe, dynamische
concept van gezondheid ontwikkeld door arts en onderzoeker Machteld Huber.
Deze brede benadering van gezondheid, draagt bij aan het vermogen van mensen om
met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zoveel
mogelijk eigen regie te blijven voeren.
Het werken met Positieve Gezondheid bestaat uit 3 stappen:
Stap 1:
Het spinnenweb zelf invullen

Mensen krijgen zo een beeld van hoe zij
zelf hun gezondheid ervaren.

Stap 2:
Het ‘andere gesprek’ voeren
over het spinnenweb

Zorgverleners voeren aan de hand van
de uitkomsten een heel ander gesprek
met de patiënt. Wat is echt belangrijk
voor je? Zou jij wat willen veranderen,
en zo ja, wat?

Stap 3:
Coachen op
handelingsperspectieven

Samen bedenken zij wie of wat kan
helpen om de situatie te veranderen.

MISSIE & VISIE
ER IS ZÓVEEL MEER MOGELIJK MET POSITIEVE GEZONDHEID
Onze Visie
iPH wil de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en
versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties
samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.

Voor de periode 2019-2021 werken we verder aan het vergroten van de
sociaal-maatschappelijke waarde van Positieve Gezondheid door
implementatie in de Nederlandse gezondheidszorg.
Onze Missie
iPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar
mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.
Kernwaarden
Deze kernwaarden vormen ons kompas: positief, gezaghebbend, krachtig, gul
en elkaar versterkend.
Dé motor achter de beweging sinds 2016
iPH is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. Opgericht in 2015
en echt actief geworden in 2016, komt iPH vanaf 2019 tegemoet aan de
snelgroeiende vraag naar inspiratie, lezingen, workshops en hulp bij
implementatie.

STRATEGIE EN BELEID

INSPIRATIE, COMMUNICATIE EN CO-CREATIE MET STRATEGISCHE
PARTNERS

4 implementatieniveaus, 4 domeinen
• Om de beweging van alle verschillende initiatieven op
gang te brengen en te versterken, is het nodig om daar op
verschillende organisatieniveaus naar te kijken. Op alle 4
de organisatieniveaus zijn inspanningen nodig om
Positieve Gezondheid te implementeren.

•

Niet alleen op alle organisatieniveaus, maar ook in alle
domeinen is borging nodig. Het helpt als mensen de
toepassing praktisch in de vingers krijgen. Als
vernieuwing een plek heeft in beleidskaders en
onderwijsprogramma’s. En als onderzoek wordt gedaan
naar de implementatie om te kunnen bijsturen.
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BELEID
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ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN: BELEID

Beleidsvorming
• Positieve Gezondheid in landelijke nota
Gezondheidsbeleid 2020-2024
• Start koplopertafel verzekeraars
• Partnerbijeenkomst: formulering thema’s

Advisering
• Advisering beroepsverenigingen Sociaal Werk NL
• Module voor toezichthouders ism NvTZ

Kennisdeling
• Ism Vilans ontwikkeling Spoorboekje
• Leerervaringen Limburg in regio’s
Hollands Midden, Texel, Kop Noord
Holland en Achterhoek.

Lobbywerk
Intensivering lobbywerk met partners en
founders: AiG, Noaber, Federatie voor
Gezondheid & BeBright

Verkenning samenwerkingen
• Samenwerkende Gezondheidsfondsen
• Samenwerking Nederland Gezondland
• België, IJsland en Japan

Positieve Gezondheid in huisartsenpraktijken
• Landelijke kerntaak Preventieve Zorg-document
voor NHG, Ineen en LHV
• Presentatie Symposium VWS/GLI
• Verkenning PG op Thuisarts.nl
• Lezingenreeks voor huisartsen (in opleiding)

BELEID

ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN: ONDERWIJS

ONDERWIJS
Ontwikkeling leermodules ism
scholen
• Start ontwikkeling vitaliteitslab ROC
Midden Nederland
• Ontwikkeling eLearning PG ism Fontys
• Getraind bij Train de Trainer binnen
Huisartsopleidingen

Ontwikkeling eLearning PG ism Fontys

Verrijking scholingsaanbod met PG
• Plan van Aanpak PG en
Leefstijlgeneeskunde in Geneeskunde
Curricula
• Hoofdstuk Positieve Gezondheid voor
boek Leefstijlgeneeskunde geschreven
• Handboek PG in de huisartszorg wordt
ontwikkeld
• Verspreiding animatiefilm patiënten op
congressen en naar zorggroepen

Hoofdstuk Positieve Gezondheid voor boek
Leefstijlgeneeskunde ingediend

ONDERZOEKSAGENDA
Voor de periode 2019-2021 is een nieuwe onderzoeksagenda opgesteld, die valt binnen
het Beleids- en Werkplan van iPH voor dezelfde periode. Daarnaast is er een
Wetenschappelijke Adviesraad ingericht met wetenschappers en medewerkers van iPH.

ONDERZOEK

&
Wetenschappelijke Adviesraad en
medewerkers iPH
Uitgangspunten:
• Onderzoek staat ten dienste van succesvolle implementatie in de praktijk
• iPH neemt voornamelijk een adviserende en faciliterende rol aan

Machteld Huber (iPH), Elise van de Putte (UMCU/WKZ), Pim
Assendelft (Radboud UMC), Malou Timmers (iPH),
Angelique Schuitemaker (directeur iPH), Floortje Scheepers
(UMCU), Marja van Vliet (iPH), Willem Jan Bos (LUMC). Niet
op de foto: Veronica Janssen (LUMC), Karolien van de
Brekel (iPH), Erik Heineman (emeritus UMCG) en André
Knottnerus (emeritus Maastricht University)

ONDERZOEK: UITGELICHT

Meetbare en merkbare effecten van Positieve Gezondheid: hoe evalueer je
deze?
Bij dit thema is iPH niet zozeer als adviseur betrokken, maar neemt zij zelf een meer centrale rol op
zich.
Het onderzoek voeren wij uit in 2 stappen:
1. Inventarisatie: Er zijn in 2018/2019 Koplopertafelbijeenkomsten gehouden rondom Positieve
Gezondheid en Meten. Daar kwam uit dat er verschillende instrumenten beschikbaar zijn, maar er
nog geen ‘gouden standaard’ is om in alle zes dimensies de effecten van Positieve Gezondheid te
meten. Bekijk ook de Handreiking en Aanbeveling die het resultaat zijn van de Koplopertafel.

2. Validatie: Samen met Salut (voorheen onderdeel van VGZ) is gekeken of uit de aspecten van
de “Mijn Positieve Gezondheid”-gesprekstool een meetinstrument kan worden ontwikkeld. Dit lijkt
te lukken op basis van een verkleinde set cruciale criteria. Maar een vervolgstudie is nodig: huidige
meetinstrumenten zijn veelal gericht op het meten van ziekte en afwijkingen. Voor de vervolgstudie
“Gezondheid Meten” is in 2019 een onderzoeksgroep bijeengebracht, waaronder LUMC, UMCG,
TNO, Salut, stichting Noaber en iPH. Zij zullen in 2020 de studie uitvoeren. Het te ontwikkelen
meetinstrument combineert scores voor beleefde/Positieve Gezondheid, biomedische
indicatoren en contextuele factoren.

ONDERZOEK

ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN: ONDERZOEK

ONDERZOEK

Positieve Gezondheid in
Perspectief

Medisch contact

Diverse bijeenkomsten

Project Venserpolder Amsterdam
Factsheet RIVM

Tijdschrift voor Mondhygiënisten

ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN: PRAKTIJK

PRAKTIJK

Doorontwikkeling
• Start koplopertafels ziekenhuizen
• Projectplan Handelingsperspectieven
Kindtool
• GGD App Store
• Koplopertafel Publieke Gezondheid in
samenwerking met GGD’en –
periodiek overleg RiVM & Louis Bolk
Instituut.

Kennisdeling
• Congres Taal en Gezondheid
• Masterclass PG voor zorgbestuurders
voorbereiden
• Vervolg scholing huisartsenopleiding, zorggroepen,
etc
• Basismodule in IJsland en Japan
• Publicatie handreiking ‘Hoe Past PG in de
Werkomgeving’
• Congress PG in de Praktijk (door Vilans & iPH)
• Praktijkmiddagen ism Alles Is Gezondheid

Bijblijven 2019

ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGEN: PRAKTIJK
Limburg als eerste Positief Gezonde provincie
Doel: De zes pijlers van Mijn Positieve Gezondheid zijn uitgewerkt
in praktische handelings-perspectieven in de lokale omgeving.
Organisaties werken met elkaar samen en zijn onderling
verbonden op gezamenlijke thema's. Burgers ervaren herkenning
en eensgezindheid in de zorg, dienstverlening, onderwijs, welzijn
en ondersteunende organisaties De Limburgers werden door alle
landelijke en internationale aandacht trots op de ambitie om de 1e
Positieve Gezonde Provincie te worden en ook op de bestuurlijke
moed die de Provincie heeft getoond bij een complex vraagstuk
als de Sociale Agenda 2025. De samenwerking tussen de
verschillende organisaties neemt toe, maar het schuurt nog wel
hier en daar als het gaat om de bekostiging vanuit verschillende
domeinen, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het project in de
gemeente Bergen waarin VGZ een andere koers kiest. Het
onderzoek door Burgerkracht naar de bekendheid van het begrip
Positieve Gezondheid laat zien dat burgers het begrip kennen, dat
het bewustzijn is toegenomen en dat men bereid is om zelf met dit
gedachtegoed aan de slag te gaan.

PRAKTIJK

Twee praktijkmiddagen georganiseerd in
samenwerking met Alles is Gezondheid.

KOPLOPERTAFELS

Koplopertafel voor Positieve
Gezondheid en Ouderen

Koplopertafel voor Positieve Gezondheid
en Publieke Gezondheid

Koplopertafel voor Positieve
Gezondheid en Werk

Koplopertafel voor Positieve
Gezondheid en Meetinstrumenten

Koplopertafel voor Positieve
Gezondheid en Laaggeletterdheid

Resultaten:
▪ Positieve Gezondheid en Werk PRAKTIJK
Ziekenhuis Nij Smellinghe, Medicoach
bedrijfsarts, BrabantZorg, Gemeente Uden / Sportservice,
Avans Hogeschool, Zilveren Kruis, Menzis, VGZ,
Vilans, Espria, Van Lodenstein College, Centrum Werk
en Gezondheid
September 2019: Handreiking Positieve Gezondheid en Werk
▪ Positieve Gezondheid en Ouderen – Cretio, Vrije Universiteit België, UNIE KBO
/ KBO-PCOB, Emile Thuiszorg, Cicero zorggroep, Specialisten
ouderengeneeskunde op persoonlijke titel
Juni 2019: Handreiking en toolbox Positieve Gezondheid en ouderen
▪ Positieve Gezondheid en Meetinstrumenten – LUMC, GGD Friesland,
Universiteit Maastricht, GGD Amsterdam, GGD Hollands Midden, Gemeente
Sittard, GGD Twente, GGD Limburg Noord, JBZ
Juli 2019: Rapport en handreiking ‘Positieve Gezondheid en Meten’
▪ Positieve Gezondheid en Laaggeletterdheid – Pharos, Stichting Lezen &
Schrijven, GGD Rivierenland, GGD Amsterdam, Bibliotheek
Rivierenland, SamenWel!
Juni 2019: Lancering eenvoudige tool
▪ Positieve Gezondheid en Publieke Gezondheid – GGD Twente, GGD
Brabant Zuid-Oost, GGD Amsterdam, Gemeente Utrecht Volksgezondheid, Louis
Bolk Instituut, RIVM, Provincie Limburg: Terugkoppeling Werkatelier ‘Werkzame
elementen van Positieve Gezondheid in de Publieke Gezondheid

TOOLS
Jongerentool en Eenvoudige tool

PRAKTIJK

In 2019 zijn de Jongerentool en de Eenvoudige tool toegevoegd. Ook is er na het invullen van de tool een verwijzing opgenomen
naar de GGD Appstore waar alle apps zijn ingedeeld op basis van de zes dimensies.
31-12-2019

Nieuwe online tool speciaal voor jongeren
Om jongeren van 16 tot 25 jaar te helpen meer regie te nemen
over hun gezondheid is in april 2019 de online tool Mijn Positieve
Gezondheid voor jongeren gelanceerd. De nieuwe online tool
kwam tot stand op basis van input uit 116 vragenlijsten en
focusgroepen en werd ontwikkeld volgens de methodiek Design
Thinking om de aansluiting bij de leefwereld van jongeren
optimaal te maken. Lees ook het rapport over het
ontwikkelproces.

31-12-2018

Volwassenen

90.110

+ 74%

51.322

Kind

10.082

+ 174%

3.716

Jongeren nieuw

5.453

0

Eenvoudig nieuw

1063

0

Aantal gebruikers

106.808

+ 94%

55.038

TOOLS
Handelingsperspectieven bij iedere dimensie in vernieuwde GGD Appstore
Na het invullen van de online tool Mijn Positieve Gezondheid is in 2019 een verwijzing
opgenomen naar de GGD Appstore. Daar zijn alle apps ingedeeld op basis van de zes
dimensies van Positieve Gezondheid na een samenwerkingstraject in 2019.

Handreiking en toolbox ‘Positieve Gezondheid en ouderen’
De vraag kwam vaak op of het invullen van het spinnenweb Positieve Gezondheid
wel zinvol is bij ouderen en kwetsbare ouderen. Om aan die vraag tegemoet te
komen kwamen experts bij elkaar in een koplopertafel en schreven hun bevindingen
en adviezen in een handreiking en toolbox Positieve Gezondheid en ouderen. Wat
blijkt? Het spinnenweb is in iedere levensfase relevant, ook voor mensen met
dementie en zelfs in de laatste levensfase. Daarnaast zijn er veel tools beschikbaar
om het gesprek verder te verdiepen.
Nieuwe eenvoudige online en papieren tool
In 2019 vormde iPH naar aanleiding van vragen uit de praktijk een koplopertafel
Laaggeletterden om ook bij mensen met beperkte lees- en schrijfvaardigheden - en
vaak ook beperkte gezondheidsvaardigheden, te bereiken. Aan de tafel namen
Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Lezen & Schrijven, GGD
Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam en Bibliotheek Rivierenland deel. Dit heeft
geresulteerd in een nieuwe eenvoudige online tool én eenvoudige papieren tool met
begeleidingsdocument Mijn Positieve Gezondheid

PRAKTIJK

TOOLS

PRAKTIJK
API-koppeling

In 2019 is het mogelijk om middels
API-koppelingen samen te werken met
(externe) software leveranciers om
zo de implementatie van het
Spinnenweb en de
bijbehorende vragenlijsten op te
nemen in hun applicaties en
online omgevingen.

Deze partners bieden de online tool Mijn Positieve
Gezondheid aan binnen hun eigen online omgevingen
en/of applicaties.

IPH ACADEMIE POSITIEVE GEZONDHEID

KWALITEITSBEWAKING, ONTWIKKELING EN OPSCHALING MET PARTNERS

In 2019 bestaat de iPH Academie uit:
▪ Basismodule training open inschrijving
▪ Basismodule training In-Company
▪ TraindeTrainer
▪ De Werkplaats
▪ Lezingen
▪ Workshops
Een groot deel van de trainingen laat iPH vanaf 2019 over aan trainingspartners en externe partners. In 2019 heeft de Academie zich,
in lijn met het nieuwe beleidsplan, ontwikkeld als centrum voor inspiratie, kwaliteitsbewaking, certificering en bijpassende verplichte
nascholing. Dat heeft geleid tot de oprichting van de iPH Werkplaats voor gecertificeerde trainers en cursisten, een stroomlijning van
communicatie- en werkprocessen met trainers en trainingspartners en een herziening van de basismodule Positieve Gezondheid.

Trainingspartners 2019

Implementatiepartners 2019

WERKPLAATS POSITIEVE GEZONDHEID
Gecertificeerde trainers
Basismodule
• Kwaliteitsborging
• Intervisie / Supervisie
• Nascholing
• Ontwikkeling

Gecertificeerde cursisten
Basismodule
• Intervisie
• Nascholing

Binnen de iPH Academie is in 2019 de
iPH Werkplaats Positieve Gezondheid
opgericht. Hier komen gecertificeerde
trainers, cursisten en iPH training- en
implementatiepartners samen. Naast
kwaliteitsborging zorgt deze ‘locatie’ en
gemeenschap voor een continue
verbetering van de vaardigheden van
gecertificeerde trainers en cursisten
door (verplichte) nascholingsmodules
en de mogelijkheid tot uitwisseling.

iPH Trainingspartners
• Visiom
• Bettery
iPH Implementatiepartners
• BeBright
• Vilans

Via de Werkplaats is een gestructureerd certificeringstraject voor trainers opgezet,
waarbij de academie scherp op het ‘keurmerk iPH trainer’ zal inzetten en
analyseren wat hierin de best practices zijn.

IPH ACADEMIE POSITIEVE GEZONDHEID

KWALITEITSBEWAKING, ONTWIKKELING EN OPSCHALING MET PARTNERS

Aantal deelnemers
iPH Basismodule (Q1+Q2)
Basismodule via trainingspartners (Q3+Q4)
iPH in-company
Gecertificeerde trainers

150
60
105
31

Gecertificeerde trainers door heel NL

LEZINGEN EN WORKSHOPS

2019
Aantal lezingen en sessies

109

Presentatie van Mieke Reynen tijdens de
inspiratiesessie 'Limburg Positief Gezond'
(maart 2019)

In samenwerking met Alles is
Gezondheid, organiseerden we op 24
januari en 10 mei twee uitverkochte
praktijkmiddagen Positieve Gezondheid.

Deelnemers in gesprek tijdens
een inspiratiesessie.

IPH ACADEMIE POSITIEVE GEZONDHEID

KWALITEITSBEWAKING, ONTWIKKELING EN OPSCHALING MET PARTNERS

Blended Learning
In samenwerking met Fontys is in 2019 de Basismodule
Positieve Gezondheid omgevormd tot een blended learning
programma. Video’s, opdrachten en ontmoetingen in een
beveiligde online cursusruimte, worden gecombineerd met
fysieke reflectiebijeenkomsten om het gedachtengoed verder te
internaliseren en leren toepassen.
Basismodule 2.0
Op basis van terugkoppelingen van deelnemers en
trainingspartners is in 2019 de doorontwikkeling richting de
Basismodule 2.0 ingezet. Het is passend dat na drie jaar
Basismodule de inhoud ervan wordt herzien.
Trainingspartners en deelnemers gaven in enquêtes die zijn
afgenomen in 2019 aan dat een doorontwikkeling op inhoud
en verdeling van tijd en onderwerpen wenselijk was.

INSPIRATIE

Twee nieuwe uitleganimaties van Unicum Huisartsenzorg werden in samenwerking met Julius Gezondheidscentra
Leidsche Rijn ontwikkeld: één voor patiënten (l) en één voor in de huisartsenprakijk (r).

De animatie voor patiënten is bedoeld om mensen in de
wachtkamer te informeren over Positieve Gezondheid.

Hoe gaat het in zijn werk als je Positieve Gezondheid wilt
inzetten in de spreekkamer?

HOOGTEPUNTEN 2019

Het Netwerk Positieve Gezondheid
wordt gelanceerd op
1sociaaldomein.nl. Op dit platform
opereren verschillende netwerken met
een specifiek thema, de zogenoemde
channels. Dat is dé ontmoetingsplek
voor iedereen die wil meedoen om
Positieve Gezondheid verder te
brengen.

Positieve Gezondheid in
Perspectief: een vergelijkende
literatuurstudie van het concept
Positieve Gezondheid met
andere (veel) gebruikte
methoden/visies in de
Nederlandse gezondheidszorg.
Een uitgave van iPH en Talent
for Care.

Vilans congres op 5 november
Henk Nies (directeur strategie en
ontwikkeling bij Vilans)
onderstreept aan het einde van de
dag: “We gaan immers niet als
patiënt door het leven, maar als
mens.”

10 jaar geleden
organiseerde Machteld
Huber samen met ZonMw
en de Gezondheidsraad de
internationale conferentie
over het onderwerp ‘Wat is
gezondheid?’: het begin
van Positieve Gezondheid.

VAN INPUT NAAR IMPACT
COMMUNICATIE
In de communicatie naar onze doelgroepen wordt o.a.
gebruikgemaakt van een maandelijkse nieuwsbrief. Het aantal
abonnees is hiervan in 2019 fors toegenomen (+49,6%). Door inzet
van social media kanalen en het platform 1Sociaaldomein.nl wordt
de achterban continu van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte
gehouden. Het aantal bezoekers op iPH.nl heeft in 2019 ten
opzichte van 2018 mede dankzij de nieuwsbrief en social
mediakanalen een toename in het aantal dagelijkse bezoekers
doorgemaakt.

DOORONTWIKKELING: van input naar impact
In 2019 hebben we gekeken naar de contouren van onze
organisatie en onze communicatie. In onze nieuwe rol als vliegwiel
van een brede beweging, is daarbij belangrijk dat we alles gaan
zien als communicatie. Prioriteit krijgt het door-ontwikkelen en
vertalen van het gedachtengoed vanuit het ontwikkelcentrum. Maar
ook een 2.0 versie van ons verhaal, het ontwikkelen van een
nieuwe website als vindplaats en een slimme contentstrategie van
waaruit we snel kunnen anticiperen op actuele vragen en
problemen in het veld.

2018
Nieuwsbrief

4376

2019
+49,6%

6546

LinkedIn

6144

Twitter

1167

1sociaaldomein
iPH.nl

0

577

40.000

128.668

Aantal bezoekers/abonnees per kanaal
Pleitbezorging

Gesprekstools

Coalities

Ontwikkelcentrum

Kennisbank

Implementatietools

Academie

Het ontwikkelcentrum als hart van de organisatie

ONTWIKKELINGEN EN PLANNEN 2020

•

Kennisleider voor Positieve Gezondheid, waar mensen inspiratie en goede
voorbeelden halen, waar onderzoek gestimuleerd wordt naar
effecten, werkmethodieken, SROI’s, etc. en waar kwaliteit geborgd wordt.

•

Lancering nieuwe website voor dé vindplek voor Positieve Gezondheid.

•

Feitelijke implementatie en daarmee verschuiving van
bijdrage aan quadruple aim doelen komt nu vol op gang. Borging daarvan zal
na 2021 ook kernrol van iPH zijn.

•

Strategische samenwerking met VWS programma Alles is Gezondheid.

ORGANISATIE EN MENSEN
iPH bestaat uit een klein team, met daaromheen meerdere vertrouwde experts die we op onderdelen flexibel inzetten. We werken
samen met tal van partijen. De directie heeft de dagelijkse leiding over het bureau. Kerntaken zijn het ontwikkelen en realiseren van
strategisch beleid, financieel beleid, de aansturing van de organisatie, en de continuïteit van de organisatie. Ook is de directie het
gezicht naar buiten. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Angelique Schuitemaker, directeur - vanaf 1 augustus 2019
Machteld Huber, directeur – tot en met 31 juli 2019

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de iPH-directie en op de
algemene gang van zaken in de organisatie, en staat de directie met raad
terzijde.
De Raad van Toezicht bestaat uit 3 personen.
• Mw. dr. M. de Vries (voorzitter)
• Dhr. L.W. Lageweg
• Dhr. drs. M.C.M. van Schaik

Institute for Positive Health
JIM – Beatrixtheater
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
info@iph.nl
+31 (0) 30 307 57 17

www.iph.nl
www.mijnpositievegezondheid.nl
KvK: 62839306
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