
	  

	  

 
Ja, wij, De PreventieCoach, willen ons verbinden aan het Nationaal Programma 
Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen 
in Nederland nog veel beter kan.  
Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale 
economie. 
 
Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid 
van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij 
essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid 
onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma 
Preventie ‘Alles is Gezondheid…’, te weten dat we de groei van het aantal chronisch 
zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen. 
 
Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op:  
-het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische 
ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en 
leren; 
- een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg; 
-het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren. 
 
Wij, De PreventieCoach, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en 
verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren: 
Wij zullen bijdragen aan de bekendmaking van het project Alles is Gezondheid door de 
informatie toe te voegen aan de app preventiecoach arbo. De app preventiecoach arbo 
is een gratis app gericht op gezond, veilig en plezierig werken. Met als uitgangspunt 
dat iedereen zijn eigen preventiemedewerker kan zijn. De app is als good practice 
toegevoegd aan de samenwerkkoffer van het Europees agentschap  
  

   Het nieuws van AllesisGezondheid voegen wij toe aan de app preventiecoach  arbo. 
Inmiddels zijn er meer dan 3300 downloads en het aantal gebruikers neemt dagelijks 
toe.  
Onze doelgroep: organisties en bedrijven, medewerkers, bestuur, leidinggevenden enz.  
In onze trainingen in organisaties (preventie van fysieke en mentale overbelasting) en in 
onze open opleidingen voor preventiemedewerkers, ergocoaches, leidinggevenden, 
etc. zullen wij aandacht vragen voor het verbeteren van gezondheid van mensen.  
 
We verbinden ons de komende 2 jaar aan het Nationaal Programma Preventie.  
Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven 
genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.  
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