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2022 FEDERATIE VOOR GEZONDHEID
Samen optrekken naar een gezonde samenleving 

coalities 
  gesmeed

Binnen de Federatie vormen 
we steeds vaker coalities met 
heldere doelen rond specifieke 
thema’s.  Zo creëren we nieuwe 
energie voor een gezamenlijke 
en concrete aanpak van 
fundamentele vraagstukken 
en stimuleren we een olie-
vlekwerking onder onze leden 
en andere stakeholders. 
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beweeg over de bollen 
om meer te lezen!

 

https://www.federatievoorgezondheid.nl/wie-zijn-we/leden/
https://www.federatievoorgezondheid.nl/publicaties/leefstijl-debat-benodigde-volgende-stap/
https://www.federatievoorgezondheid.nl/wat-doen-we/#NGf
https://www.federatievoorgezondheid.nl/wat-doen-we/#NGf
https://www.federatievoorgezondheid.nl/wat-doen-we/#NGf


2022 FEDERATIE VOOR GEZONDHEID
Een krachtig gezamenlijk geluid 

  van 
     nazorg
  naar 
voorzorg 

Initiatiefgroep Preventieakkoord

Lobbytafel 

Coalitie Groeifonds

Coalitie Gidsfunctie Positieve 
Gezondheid

Coalitie Gezonde digitale 
economie 

Coalitie Missie Veerkracht 

Coalitie GLI 

Opdracht Zorg Instituut Nederland

Coalitie Vitaliteit op de balans 

Coalitie Practice what we preach 

Find your Why 

Federatieraad 

Bestuursvergadering 

Planetary Health
webinar

De Vitalisering van 
Nederland 
presentatie preventiecongres Op weg 
naar gezonde generaties

Luistertafel Heal Deal 
Dutch Design Week/Actiz

Burgerberaad 
Preventie 
congres AIG

 
Lange termijn aanpak 
COVID 
deelname VNG-expertteam

VNG Congres Lokale 
Preventieakkoorden 
presentatie

72
Bijeenkomsten

Onderzoek voor 
Zorg Instituut 
Nederland  
in het kader van actualisering rapport 
‘van preventie verzekerd’

Naar een krachtige 
lobbytafel  
intensievere samenwerking leden

Initiatiefgroep 
Preventieakkoord
wisseling van de wacht

Wissels omzetten 
presentatie Preventiereis Kopenhagen

14 ledenbrieven
zo houden we onze leden op de hoogte

Van overtuigen 
naar samen-
werken

Van theorie 
naar praktijk

Van onder-
zoeken naar 
uitvoeren

Van beredeneren 
naar doen

We zoeken elkaar 
op, pakken aan en 
pakken door!

rapport (PDF)

video (YouTube)

video (YouTube)
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presentatie (PDF)

https://vng.nl/sites/default/files/2022-06/Voorbij-de-crisis-in-coronatijd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cD7zKjTdn8Q
https://www.youtube.com/watch?v=pHlDhQN0bAE
https://www.federatievoorgezondheid.nl/media/1439/20220421-lezing-plochg.pdf


2022 FEDERATIE VOOR GEZONDHEID
Dit zijn we, zo vinden we elkaar 

Bestuur
Lea Bouwmeester voorzitter (nieuw)
Patricia Heijdenrijk 
Meijke van Herwijnen penningmeester
Wil van de Laar (nieuw)
Igor Ivakic 
Peter van Dijken
Ivo van Dijk
Jan Peter Larsen 
Ton Coenen (nieuw)

Wij bedanken 

Hugo Backx, Ben van Gent, 
Eric van der Burg voormalig voorzitter

Bureau
Thomas Plochg directeur
Nathalie de Sousa netwerk activator
Anke Peters office manager

Hier kun je ons opzoeken!
onze ontmoetingsplek online 1Sociaaldomein.nl

via onze website federatievoorgezondheid.nl

op ons kantoor- en postadres
Jaarbeurs Innovation Mile, 6e verdieping Beatrix gebouw 
Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

op onze federatiepagina op LinkedIn

per e-mail a.peters@federatievoorgezondheid.nl

per telefoon +31 (0)30 30 39 570
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https://www.federatievoorgezondheid.nl/publicaties/lea-bouwmeester-nieuwe-voorzitter-fvg/
https://www.federatievoorgezondheid.nl/media/1438/nieuw-bestuurslid-wil-van-de-laar.pdf
https://www.federatievoorgezondheid.nl/media/1437/nieuw-bestuurslid-ton-coenen.pdf
https://channelfvg.1sociaaldomein.nl
https://www.federatievoorgezondheid.nl
https://www.linkedin.com/company/nphf-federatie-voor-gezondheid/?originalSubdomain=nl
mailto:a.peters%40federatievoorgezondheid.nl?subject=
https://tekstaanbod.nl
http://www.vormvinder.nl
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