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Voorwoord
Positieve Gezondheid heeft een enorme vlucht genomen. We zagen dat aan alles
in 2017. Aan de vele initiatieven die ontstaan in het land bijvoorbeeld. De
verzoeken om trainingen die we binnenkrijgen. De belangstelling voor lezingen.
En de vele vragen waarmee mensen bij ons aankloppen. De grootste uitdaging
voor iPH is dan ook om in de vaart de goede dingen te blijven doen.
2017 was het jaar van in gang zetten en opleveren, en tegelijkertijd de organisatie
verder professionaliseren.
We merken dat Positieve Gezondheid een begrip in Nederland aan het worden is.
De aanvragen voor implementatie van Positieve Gezondheid nemen toe, de
beweging in het land wordt sterker. Dit stelt ons met een klein bureau voor nieuwe
uitdagingen. Samen met onze partners denken wij na over onze focus en bijdrage
aan deze beweging. In 2018 zal dit verder zijn beslag krijgen
Het is mooi om te zien hoe Positieve Gezondheid het denken en doen opschudt in
de zorg en het welzijn van mensen. Daar doen wij het voor. Wij willen iedereen
bedanken, binnen en buiten iPH, die zich in 2017 heeft ingezet om het
gedachtegoed Positieve Gezondheid verder te brengen.
Machteld Huber
Inhoudelijk directeur
Leonique Niessen
Zakelijk directeur a.i.
Utrecht, juni 2018
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1. Maatschappelijke opdracht iPH
Stichting Institute for Positive Health (iPH) is de motor achter Positieve
Gezondheid. Wat houdt dit gedachtegoed in? En hoe ziet iPH zijn rol in de
verspreiding ervan?

Achtergrond
iPH is een jonge organisatie, opgericht in 2015 omdat het concept Positieve
Gezondheid voor mensen kan bijdrage aan een langer, gezonder en gelukkiger
leven. Onze ambitie is dat mensen dit nieuwe gezondheidsconcept Positieve
Gezondheid gaan omarmen.
Het concept is ontwikkeld door arts en onderzoeker Machteld Huber. Zij
constateerde dat de WHO het begrip ‘gezondheid’ te statisch en te ambitieus
definieert. Ze ontwikkelde een meer dynamisch gezondheidsconcept dat de nadruk
legt op veerkracht en eigen regie. In dit concept verwerkte ze de uitkomsten van
een internationale conferentie met experts in opdracht van de Gezondheidsraad
en ZonMw. In een verdere uitwerking hiervan nam ze de antwoorden mee op de
vraag die ze voorlegde aan in totaal 2.000 patiënten, zorgprofessionals en
onderzoekers: Wat verstaan jullie onder gezondheid? Ze volgde de patiënten in
hun brede opvatting over gezondheid en noemde die ‘Positieve Gezondheid’. Dit
begrip is niet nieuw – het werd onder andere gebruikt in de discussies rond de
oprichting van de WHO - maar de brede invulling met 6 dimensies is wel nieuw.
iPH koos er later voor het begrip Positieve Gezondheid met hoofdletters te
schrijven, om herkenbaar te zijn als ‘onze versie’ met de 6 dimensies.
Inmiddels is Positieve Gezondheid niet meer weg te denken uit de zorg en het
sociale domein. Steeds meer organisaties nemen Positieve Gezondheid op in hun
beleidsdoelstelling,
zoals
provincies,
gemeenten,
zorggroepen,
patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de Federatie Medisch Specialisten en
ZonMw. Om die beweging te ondersteunen en verder te brengen, richtte Machteld
Huber iPH op. Met als belangrijke focus: meer gezondheid voor iedereen, zodat
meer mensen een veerkrachtig en betekenisvol leven kunnen leiden.
Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid is de uitwerking - in 6 dimensies - van het nieuwe concept
van gezondheid. Die bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen
om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én
om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
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Afbeelding: Het Spinnenwebmodel Positieve Gezondheid
De uitdagingen
Om het gedachtegoed een plek te kunnen geven in het denken en handelen van
professionals in zorg en welzijn, zijn 3 stappen belangrijk:
• Tijdens consulten alle 6 dimensies van Positieve Gezondheid meenemen,
samengebracht in het ‘spinnenweb’ als gespreksinstrument.
• Het ‘andere gesprek’ voeren, waarin het gaat om wat mensen zelf belangrijk
vinden en wat zij zouden willen veranderen.
• Handelingsperspectieven bieden op alle 6 dimensies, zelf of via verwijzing, en
de mensen coachen als ze ermee aan de slag gaan.
Daarin liggen de voorwaarden besloten om mensen op weg te helpen naar een
veerkrachtig en betekenisvol leven.
Uiteraard kunnen mensen hiermee ook zelfstandig aan de slag.

Missie en visie
In 2017 zijn de missie en visie van iPH verder aangescherpt. Die luiden nu als
volgt:
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.
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.
Kernwaarden
Deze kernwaarden vormen ons kompas: positief, gezaghebbend, krachtig en gul.
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Maatschappelijk belang
Positieve Gezondheid heeft in een korte tijd een enorme vlucht genomen. Steeds
meer wordt duidelijk wat maakt dat zo veel partijen het gedachtegoed omarmen.
Burgers
Gezondheid is voor burgers, patiënten en cliënten meer dan alleen afwezigheid
van ziekte. Positieve Gezondheid helpt om zicht te krijgen op hoe zij hun
gezondheid zelf beleven en welke mogelijkheden zij zien om daaraan iets te
veranderen. Dat vergroot hun autonomie en veerkracht.
Zorgverleners
Professionals in zorg en welzijn hebben met Positieve Gezondheid meer in handen
om in gesprekken met mensen te focussen op een betekenisvol leven,
persoonsgerichte zorg te bieden, de regie bij de mensen zelf te laten en hen te
helpen hun eigen beslissingen te nemen. Het brengt professionals weer terug naar
de bedoeling van hun vak: bijdragen aan een gezond bestaan van mensen.
Politici en beleidsmakers
Zij kunnen met het nieuwe concept op een meer betekenisvolle manier richting
geven aan het landelijk en regionaal beleid en de inrichting van zorg en welzijn.
Het zal politici en beleidsmakers beter lukken om het aanbod in zorg en welzijn te
laten aansluiten bij specifieke doelgroepen en bij de vraag van mensen in hun
gemeente, provincie, wijk of buurt.
Zorgverzekeraars
Verzekeraars zien dat in het zorgdomein nog te vaak oplossingen worden gekozen
die medicaliserend kunnen werken. Die worden soms ook ingezet als het in de
kern niet om zorgproblemen gaat, en de oplossing in preventie of het sociale
domein ligt. Positieve Gezondheid biedt het integrale perspectief waarmee ook
andere dan medische oplossingen in beeld kunnen komen. Deze mogelijkheid helpt
de zorg betaalbaar houden en draagt bij aan wat mensen echt gezonder maakt.
Brug tussen zorg en welzijn
Positieve Gezondheid slaat een brug tussen zorg en welzijn. Daardoor worden
oplossingen niet langer als vanzelfsprekend en uitsluitend in het medische circuit
gezocht. En weten uiteenlopende zorgorganisaties en maatschappelijke
instellingen elkaar beter te vinden rond hetzelfde doel: meer mogelijkheden
waarmee mensen een veerkrachtig en betekenisvol leven kunnen leiden. De
begrippen van het spinnenweb bieden hierbij een verbindende taal.

ANBI-status
Stichting iPH draagt het ANBI-keurmerk. Dit betekent dat
donateurs van de stichting hun giften mogen aftrekken van de
belasting. Daarnaast hoeft bij onderzoek en andere activiteiten
geen schenkbelasting betaald te worden door de ontvangende
partij. iPH voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan het
krijgen en behouden van de ANBI-status
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2. Strategische aanpak
iPH wil een inspirator en katalysator zijn die partijen in staat stelt Positieve
Gezondheid in de praktijk te brengen. Tegelijkertijd wil het ervoor zorgen dat het
gedachtegoed zich verder ontwikkelt en zich zorgvuldig ontvouwt. Zo behoudt het
zijn waarde.

Doelgroepen
iPH doet aan bewustwording en zet zich in iedereen die het gedachtegoed van
Positieve Gezondheid herkent en daarmee aan de slag wil: van burgers tot
zorgprofessionals en van verzekeraars tot gemeenten.

Doelen
iPH werkte in 2017 aan de volgende doelen:
• Mensen inspireren om aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid.
• Mensen en organisaties verbinden die (willen) werken met Positieve
Gezondheid.
• De beweging aanwakkeren en inspringen waar noodzakelijk.
• Ruim baan helpen geven aan mensen en organisaties die goede initiatieven
nemen.
• Het gedachtegoed verder ontwikkelen en inhoudelijk verdiepen.
• Waar nodig zaken oppakken, bijvoorbeeld omdat anderen dat niet doen of
omdat ze een kritische voorwaarde vormen voor verdere implementatie van
Positieve Gezondheid in Nederland.

Beleidslijnen
Om de doelen te bereiken, zet iPH in op de volgende onderdelen:
Academie
We zorgen ervoor dat mensen leren werken met Positieve Gezondheid en dit ook
kunnen uitdragen. Scholing is daarvoor onmisbaar. Daarom ontwikkelen we een
iPH-scholingsaanbod gericht op individuele professionals, maar ook op teams en
organisaties. Dit doen wij niet alleen, we werken hiervoor bijvoorbeeld samen met
Vilans.
Onderzoek
Onderzoek is essentieel om Positieve Gezondheid verder te verfijnen en te
valideren. Hoe verhoudt het spinnenwebmodel (zie figuur in hoofdstuk 1) zich
bijvoorbeeld tot andere modellen die ziekte, gezondheid of klanttevredenheid
meten? En hoe kunnen we gezondheid beter bespreekbaar maken en meten?
Hiervoor werken we samen met onder andere de universiteiten van Maastricht,
Utrecht, Leiden en Nijmegen.
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Tools
Om in de praktijk met Positieve Gezondheid te kunnen werken, is een
gespreksinstrument onmisbaar. iPH ontwikkelt dat instrument verder, samen met
diverse partners. Dat gebeurt op basis van wetenschappelijke data die we met de
doelgroep zelf verzamelen. Ook maken we speciale versies voor specifieke
doelgroepen en contexten.
Inspiratie
iPH ziet voor zichzelf een belangrijke rol als inspirator voor mensen en organisaties
die met Positieve Gezondheid aan de slag willen. Daarom maken we content die
zo veel mogelijk aansluit bij hun zoektocht en uitdagingen. Ook organiseren we
inspiratiesessies, lezingen en workshops op locatie voor uiteenlopende groepen.
Proeftuin
Om een boost te geven aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van Positieve
Gezondheid, ondersteunen we de ontwikkeling van proeftuinen, zoals provincie
Limburg die als eerste provincie Positief Gezond wil worden. De kennis die we als
iPH daar opdoen, kunnen we weer verder ontwikkelen en delen. De bedoeling is
dat dit soort initiatieven op meer plekken in Nederland kunnen ontstaan.

Beleidsontwikkelingen
De enorme belangstelling voor Positieve Gezondheid stelt iPH voor een uitdaging.
De organisatie is nog volop in ontwikkeling en we kunnen niet alles meteen doen.
In 2017 hebben we een begin gemaakt met het inrichten van de organisatie iPH.
Dit vraagt ook in 2018 veel van ons. In 2017 hebben we ook onze governance en
statuten aangepast. Om onze koers nog scherper te krijgen, hebben we in 2017
onze rol preciezer bepaald en onze merkstrategie onder handen genomen – met
hulp van Branddoctors, bureau voor merk & innovatie.
Omdat we meer ruimte nodig hadden, zijn we verhuisd van Amersfoort naar
Utrecht. Ons bureau huist nu in de JIM in het Beatrixgebouw, een innovatieplek
voor jonge bedrijven die zich specialiseren in slimme, gezonde en groene
oplossingen voor de samenleving van de toekomst.
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3. Resultaten
In 2017 is er veel in gang gezet om Positieve Gezondheid verder te brengen. Wat
hebben we bereikt?

Academie
Professionals hebben er behoefte aan te ervaren hoe zij vorm en inhoud kunnen
geven aan Positieve Gezondheid – voordat ze ermee aan de slag gaan. Ook vinden
ze het prettig om met elkaar mee te denken over de vragen die zij tegenkomen.
Daarom werken we aan een scholingsaanbod.
Basismodule
iPH heeft in 2017 de Basismodule Werken met Positieve Gezondheid ontwikkeld,
zodat professionals in 2,5 dag ervaring kunnen opdoen met het gedachtegoed in
de praktijk. Ook hebben we uiteenlopende (trainings)materialen ontwikkeld die
daarbij ondersteunen.
In 2017 zijn er 3 Basismodules gestart met in totaal 54 deelnemers. Alle
deelnemers ontvingen een certificaat. De deelnemers uit de eerste lichting kregen
dit persoonlijk door Machteld Huber uitgereikt.

De eerste Basismodule afgerond
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Naast de Basismodule is er gewerkt aan de ontwikkeling van een train-detrainercursus. Deze is belangrijk om de kwaliteit en de voortgang van de
basistraining te waarborgen.
Trainen in de langdurende zorg
In 2017 hebben we samengewerkt met Vilans in het Transformatieprogramma
Positieve Gezondheid in de langdurende zorg. Het programma helpt organisaties
in de ouderenzorg en gehandicaptensector die hun zorg en ondersteuning willen
inrichten vanuit het concept Positieve Gezondheid.
E-learning
In 2017 hebben we een start gemaakt met een oriëntatie op e-learning. Die
aanpak zal ons gaan helpen om op grotere schaal mensen op te leiden in het
gedachtegoed. De e-learing gaan we in 2018 verder uitwerken.

Onderzoek en ontwikkeling
iPH stimuleert en faciliteert wetenschappers om nader onderzoek te doen naar de
methode Positieve Gezondheid en naar de transitie in zorg en welzijn die daarmee
samenhangt. Ook nemen we zelf de nodige initiatieven.
Onderzoeksagenda opstellen
In 2017 hebben we een werkgroepje onderzoek Positieve Gezondheid
samengesteld. Onderzoekers van iPH en externe belanghebbenden buigen zich
over welke vragen belangrijk zijn om te onderzoeken. Uit een eerste inventarisatie
komen de volgende behoeftes naar voren:
• Het spinnenweb, dat de status van een gespreksinstrument heeft, verder
valideren en zo mogelijk toch ook tot meetinstrument ontwikkelen
• De vragenlijst ook voor andere specifieke doelgroepen ontwikkelen, zoals voor
kinderen en laaggeletterden
• Inventariseren hoe Positieve Gezondheid zich verhoudt tot andere concepten
die in de zorg gebruikt worden en raakvlakken hebben
• Inventariseren welke onderzoeken er lopen rond Positieve Gezondheid
• Wetenschappelijke publicaties realiseren over onderzoek naar Positieve
Gezondheid
Advies geven aan onderzoeksinitiatieven van derden
ZonMw zette een voucherregeling in om een impuls te geven aan de verdere
ontwikkeling van Positieve Gezondheid in de praktijk. In 2016 werden 21 projecten
gehonoreerd. Die projecten zijn in 2017 uitgevoerd. iPH heeft bij ongeveer de helft
van deze projecten een informatieve of adviserende rol vervuld. Kijk hier voor een
overzicht.
Betrokkenheid bij onderzoek
iPH was betrokken bij een onderzoek van GGD GHOR Nederland en GGD
Amsterdam naar hoe de gesprekstool Mijn Positieve Gezondheid zich verhoudt tot
de Zelfredzaamheid-Matrix. Veel professionals (met name in het sociaal domein)
gebruiken dit instrument om in kaart te brengen hoe zelfredzaam een cliënt is. Dit
onderzoek was mogelijk dankzij een voucher van ZonMw.
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Koplopertafels
In 2017 organiseerden we meerdere koplopertafels. Daarin komen experts uit de
praktijk samen om instrumenten voor Positieve Gezondheid (verder) te
ontwikkelen.
Koplopertafel
Opleidingen
HR
Publieke Gezondheid
Kindtool

Focus
In kaart brengen hoe Positieve Gezondheid een plek
kan krijgen binnen diverse opleidingen en curricula
(zowel mbo, hbo als wo).
Nagaan hoe het gespreksmodel van Positieve
Gezondheid ook kan bijdragen aan de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers.
Concretiseren hoe Positieve Gezondheid binnen de
publieke gezondheid vorm en inhoud kan krijgen.
Een specifieke gesprekstool Positieve Gezondheid
ontwikkelen voor kinderen.

Tools
Het gespreksinstrument Positieve Gezondheid is bewerkt tot een tool die mensen
online kunnen invullen. De tool speelt een belangrijke rol om zicht te krijgen op de
eigen Positieve Gezondheid, en om daarover in gesprek te gaan.
Tool verder ontwikkeld
De online tool hebben we in 2017 verder ontwikkeld. We kunnen zo sneller, beter,
veiliger en flexibeler omgaan met de uiteenlopende vragen van organisaties die
het gespreksinstrument willen implementeren. De tool wordt veel gebruikt. In
2017 hebben al 24.000 mensen de tool ingevuld.
Verschillende versies ontwikkeld
In de nieuwe versie hebben we de mogelijkheid ontwikkeld om in groepsverband
de uitkomsten in kaart te brengen. Zo heeft de Veiligheidsregio Drenthe haar
organisatie Mijn Positieve Gezondheid voorgelegd. En hebben we met het Radboud
Ziekenhuis de Positieve Gezondheid van zo’n 2.500 wandelaars van de Nijmeegse
vierdaagse in kaart kunnen brengen.
Speciale kindtool
In 2017 is er een kindversie
verschenen van
de tool:
een
vragenlijst die samengesteld is vóór
en dóór kinderen. Dat gebeurde in
samenwerking met Stichting Kind en
Ziekenhuis,
het
Wilhelmina
Kinderziekenhuis,
de
Gemeente
Utrecht, Universiteit Utrecht en het
UMCG.
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Inspiratie
De vraag naar lezingen over Positieve Gezondheid is groot. We hebben er tientallen
gegeven op uiteenlopende plekken, om met vertegenwoordigers uit het brede veld
van zorg en welzijn belangrijke vragen te exploreren. Wat is Positieve Gezondheid
precies? En hoe valt dat in te passen in verschillende settings? Ook hebben we
veelvuldig en deelgenomen aan netwerken en strategiesessies. Daarnaast hebben
we tal van interviews gegeven.
Sinds 2017 ontwikkelen we gerichte content op basis van de vragen die ons
bereiken. Die content bestaat bijvoorbeeld uit tips en praktijkvoorbeelden, en helpt
mensen in hun zoektocht. We delen deze op de website, via sociale media en via
de nieuwsbrief. Ruim 3.000 mensen zijn inmiddels op de nieuwsbrief geabonneerd.

Proeftuin
De provincie Limburg heeft een Sociale Agenda 2025 geformuleerd met als ambitie
een trendbreuk te realiseren in de achterblijvende gezondheid en
arbeidsparticipatie van haar inwoners. De provincie koos Positieve Gezondheid als
middel en methode om die ambitie te realiseren en gaf iPH de opdracht hiervoor
een plan van aanpak te schrijven voor de periode 2017-2019. iPH baseerde dit
plan van aanpak op 3 principes: ‘inspireren, verbinden, versnellen’. In het voorjaar
van 2017 gaf de provincie iPH de opdracht dit plan uit te voeren. Daarmee is
Limburg een proeftuin voor een aanpak om Positieve Gezondheid op grote te
schaal te laten landen.
Onderdeel van dat plan is het virtueel Actiecentrum Limburg Positief Gezond, dat
in september 2017 is geopend. Hieraan hebben zich tal van partijen verbonden,
zoals Huis voor de Zorg, GGD Limburg-Noord, GGD Zuid-Limburg, Zuyd
Hogeschool en de Provincie Limburg. iPH staat dit Actiecentrum met raad en daad
bij.
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Het Actiecentrum timmert stevig aan de weg om mensen te inspireren met het
concept Positieve Gezondheid. Zo zijn er in 2017 tal van workshops georganiseerd.
Gemeenten hebben Positieve Gezondheid tot uitgangspunt gemaakt van hun
beleid. Partijen vinden elkaar om de samenwerking aan te gaan. En tal van
ambassadeurs zijn op pad gegaan om mensen te betrekken bij de activiteiten. Om
extra bekendheid te geven aan Positieve Gezondheid, is in november de Week van
de Positieve Gezondheid georganiseerd, met een diversiteit aan activiteiten.
Kijk voor meer indrukken op www.limburgpositiefgezond.nl

Overige mijlpalen
In 2017 zijn er nog meer mijlpalen bereikt. Een greep daaruit:
Ministerie van VWS geeft opdracht voor uitrol
In 2017 hebben we van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om de
expertise, lessen en ervaringen die we hebben opgedaan in Limburg gericht te
delen, zodat ook anderen hiermee hun voordeel kunnen doen.
Zorgverzekeraars tekenen voor Positieve Gezondheid
De vier grote verzekeraars tekenden in 2017
een overeenkomst met iPH. Het gaat om
VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis. Daarmee
pakken
zij
gezamenlijk
de
verantwoordelijkheid
op
om
patiëntgerichtere zorg mogelijk te maken,
via het gedachtegoed van
Positieve
Gezondheid.
Met drie workingpartners van start
We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ggz-instelling Lister,
het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Provincie Limburg. Met deze drie organisaties
werken we samen aan de verdere ontwikkeling van Positieve Gezondheid – en
leren we samen van de opbrengsten.
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Samen in de volgende versnelling
In 2017 keken ruim 70 samenwerkingspartners van iPH in een speciale
bijeenkomst mee met iPH naar de stand van zaken en de uitdagingen die er liggen.
Hun suggesties nemen we mee in de vervolgstappen.

Machteld Huber hoogste binnenkomer op Skipr-lijst
In december heeft Skipr Machteld Huber als hoogste binnenkomer geplaatst op de
Skipr-lijst van invloedrijke beslissers in de zorg. Ze verscheen uit het niets op
plaats 21.
Buurtcentrum in de maak rond Positieve Gezondheid
In Leidsche Rijn werkt onze partner Lister aan een buurtcentrum ‘In de kern
gezond’, waarin Positieve Gezondheid centraal staat.
Veel aanvragen voor ondersteuning
We hebben in 2017 een begin gemaakt met het faciliteren van tal van initiatieven
die Positieve Gezondheid verder brengen, zoals in Omring, gemeente Texel, Icare,
Caresharing, Therapieland.nl, SGE en vitaal Friesland.

Landelijk beleid
Het ministerie van VWS heeft veel belangstelling voor de mogelijkheden van
Positieve Gezondheid. Zo heeft het ministerie iPH een subsidie toegekend om de
expertise die is opgebouwd in Limburg te kunnen delen. En bezochten
vertegenwoordigers van VWS Limburg Positief Gezond.
Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 van het ministerie van VWS heeft de
Tweede Kamer de verantwoordelijke bewindspersonen gevraagd of het concept
van Positieve Gezondheid niet een plek moet krijgen in het rijksbeleid. De minister
van VWS heeft toegezegd dat hij een standpunt over Positieve Gezondheid naar
de Tweede Kamer zal sturen ‘zodra hij zichzelf in het thema heeft verdiept’.
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4. Organisatie en mensen
iPH bestaat uit een klein team, met daaromheen meerdere vertrouwde experts die
we op onderdelen flexibel inzetten. Onze Raad van Toezicht houdt ons scherp en
denkt met ons mee. We werken samen met tal van partners.

Raad van Toezicht
Rol
De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de iPH-directie en op de algemene
gang van zaken in de organisatie.
Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht bekleden onbezoldigd hun functie. Zij
ontvangen een passende vergoeding voor gemaakte kosten.
Benoeming
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten
hoogste vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van
opnieuw vier jaar. Er is een rooster van aftreden en herbenoemingen.
Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit 3 personen. Eind 2017 is Anja Schouten vanwege
een functiewijziging teruggetreden als voorzitter en opgevolgd door Maaike de
Vries.
Dhr. M.C.M. van Schaik
Directeur gezondheidszorg Rabobank
Nevenfuncties:
• Voorzitter Werkgroep Gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van
Baken
• Voorzitter Commissie Gezondheidszorg VNO-NCW
• (Wnd) vz. Raad van Commissarissen Vita Valley
lid Raad van Commissarissen De Ondernemende Huisarts (Eindhoven)
• lid Bestuur World Child Cancer-NL
• Gastdocent bij:
o Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
o Academie voor Medisch Specialisten
o Zorgverzekeraars Nederland
o TIAS (Eerstelijns bestuurders)
o LHV Academie
• Lid kernteam acceleratorprogramma Diagnose Voeding en Gezondheid
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Dhr. L.W. Lageweg
Kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
Nevenfuncties:
• Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos
• Lid Raad van Toezicht Max Havelaar
• Lid Raad van Toezicht Louis Bolk Instituut
• Voorzitter Raad van Toezicht Platform Integriteit en Bedrijfsethiek
• Voorzitter Friends of the Maasai
Mw. M. de Vries (voorzitter m.i.v. 8-12-2017)
Directeur Keer Diabetes2 Om
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen
A.M.C.G. Schouten (voorzitter tot 8-12-2017)
Voorzitter RvB Stichting Zorgbalans, Haarlem
Voorzitter RvC Flexicura BV, Haarlem
Nevenfuncties:
• Inspiratieraad Be Bright management consultancy
• Stuurgroep Burenhulp Haarlem
• Programmaraad Vilans
• Health Advisory Board Care ABN Amro
• Voorzitter (plv) stuurgroep wijkgerichte Zorg
• Raad van Toezicht (plv. vz) Koninklijke Auris Groep
• Voorzitter Raad van Toezicht Geestmer

Bureau-organisatie
iPH is een kleine organisatie met 4 vaste medewerkers en daaromheen een
flexibele schil die aanvullende expertise inbrengt. Het bureau ontwikkelt het beleid
en zorgt voor de uitvoering ervan.
Samenstelling directie 2017
Machteld Huber
Inhoudelijk directeur-bestuurder
Nevenfuncties
• Lid Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en
Voeding (RIDLV)
• Lid netwerk Immunowel
• Lid netwerk Nutrition in Transition
• Lid Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (inmiddels opgeheven)
• Lid bestuur Stg. Kingfisher Foundation
Bezoldiging in 2017: € 91.857,-
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Carl Verheijen
Zakelijk directeur-bestuurder
Nevenfuncties
• Ambassadeur Fonds Gehandicapten en Sport
• Bestuurslid Atletiekunie
Bezoldiging in 2017: € 89.748,-

Directiewisseling
Halverwege 2018 is Carl Verheijen teruggetreden als zakelijk directeur en
opgevolgd door Leonique Niessen.

Samenwerkingsverbanden
iPH werkt met een groeiend aantal organisaties om Positieve Gezondheid verder
te brengen.
Founding partners
Het werk van iPH wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door onze
founding partners. Zij steunen iPH met een financiele bedrag en met hun
netwerken, zodat wij Positieve Gezondheid en de tools daarvoor verder kunnen
ontwikkelen en kunnen helpen implementeren. We zijn onze founding partners
zeer erkentelijk voor hun steun.
Onze founding partners zijn:
• CZ
• VGZ
• Menzis
• Zilveren Kruis
• Noaber Foundation
• VWS
Working partners
iPH werkt samen met een aantal partners die in hun organisatie Positieve
Gezondheid verder willen ontwikkelen en implementeren. Gezamenlijk leren we
van de uitkomsten.
Onze working partners in 2017 zijn:
• Jeroen Bosch Ziekenhuis
• Lister
• Provincie Limburg
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5. Jaarrekening 2017
Door het RvT is de jaarrekening vastgesteld, daarin zijn geen bijzonderheden
geconstateerd. De directie en RvT constateren een Stichting in opbouw, wat terug
te zien in de jaarrekening. We zien een toename van activiteiten en omvang. Dit
zal zich doorzetten naar 2018.
De jaarrekening is te downloaden via onze webpagina.
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6. Contactgegevens
Stichting Institute for Positive Health
JIM- Beatrixtheater
Jaarbeursplein 6
3818 LE Utrecht
www.iPositivehealth.com
www.mijnpositievegezondheid.nl
info@iPositivehealth.com
+ 31 (0) 307 57 17
KvK: 62839306
BTW: NL 8549.78.380.B01
Bankrekeningnummer: NL44 TRIO 0390920983
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