


Maak de gezonde 
keuze
de makkelijke 
keuze in 
Hillegom



50% van volwassenen heeft 

chronische aandoening

Kosten van gezondheidszorg 

verdubbelen in 2040 naar 

€174 miljard per jaar

Gemiddelde leeftijd van eerste 

chronische aandoening;

Mannen: 40,7 jaar

Vrouwen: 37,8 jaar

50% van volwassenen en 12% 

van kinderen heeft 

overgewicht.

16% van werknemers heeft 

burn-out gerelateerde 

klachten.

Gezondheid in Nederland



Kans om gezond oud te worden

Genen & aanleg

Leefstijl &
leefomgeving



Gezondheid is 
niet te vatten in 
een gebouw, het 
zit in onze 
dagelijkse 
routine.



Eet natuurlijk

Gezonde 
leefomgeving

Bruisende connecties 
& zingeving

Financieel Fit

Blijven Bewegen

Hard werken, 
Hard ontspannen



Aanpak
Informeren en activeren. Zodat iedereen zijn kans 
vergroot op meer gezonde jaren. 

• Gezondheidsbeweging
• Partnernetwerk
• Campagne

• Verbinden medisch & sociaal 
domein

• Innovatie & zichtbaarheid



Gezondheidsbeweging:
Informeren & activeren

Aanbod

Social
campagne

Offline 
campagne

Beleid

Website

Initiatieven &
projecten



Partner worden van Healthy Hillegom

Sluit je aan bij de beweging om de gezonde keuze de makkelijke keuze

te maken in Hillegom! 

 

De kans om gezond oud te worden wordt voor 20% bepaald door

genen en aanleg en voor 80% door leefstijl en leefomgeving. Healthy

Hillegom is een gezondheidsbeweging met als doel om een gezonde

leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk te maken voor álle Hillegommers. 

 

Met jouw hulp en andere partners creëren we samen een plek om

gezond en gelukkig te wonen, werken, leren en op te groeien. 

Elke partner doorloopt de volgende vier stappen.

 

Stap 1: Brainstorm Stap 2: Implementat ie Stap 3: Campagne Stap 4: Evaluat ie 

We komen langs om kennis

te maken en om Healthy

Hillegom verder toe te

lichten. Samen kijken we

hoe jouw organisatie bij kan

dragen aan een gezelliger

en gezonder Hillegom.

Implementeren van één of

enkele ideeën die opgedaan

zijn tijdens de brainstorm.

Waar nodig koppelen we

jouw organisatie aan een

andere partner om te

helpen bij de implementatie.

Wij lichten jouw organisatie

en de dingen die je doet

voor de lokale gezondheid

uit. We hebben

verschillende

communicatiekanalen

waarop dit gedeeld kan

worden.

We evalueren samen wat de

impact en ervaringen zijn

van de acties of maatregelen

die jullie hebben

geïmplementeerd en

verkennen de mogelijkheden

voor het volgende jaar.

Waarom partner worden van Healthy Hillegom

Lid worden van het partnernetwerk is gratis.

Uitlichting van de geïmplementeerde acties op de

communicatiekanalen.

Positieve impact op de gezondheid van de gemeenschap.

Jaarlijkse inspirerende bijeenkomst voor het partnernetwerk.

Toegang tot nieuwste wetenschappelijke kennis over gezondheid.

Mogelijkheden tot nieuwe samenwerkingen vanuit het partnernetwerk.

Contactgegevens

Naam: Ryan Geerdink (Partnernetwerk)

Tel: 06-24533386

info@healthyhillegom.nl

Naam: Daan Warmerdam (Campagne)

Tel: 06-57544476

info@healthyhillegom.nl







Met wie gaan we 
dit doen?

Sport-aanbieders
Supermarkten Onderwijs Horeca

Onderwijs Onder-
nemers

Welzijn Jij?



Innovatie & 
Zichtbaarheid



Samen komen 
we verder!




