


WIJ MAKEN
GEZOND GEWOON
Stel je eens voor… 
een samenleving waarin iedereen zo gezond mogelijk kan 
opgroeien en ouder worden. Waar onze omgeving zo is ingericht 
dat gezonde keuzes de meest logische keuzes zijn. En waar 
gezondheid als vanzelfsprekend bovenaan iedere agenda staat.

Makkelijk? Zeker niet! Noodzakelijk? Zeker wel! Een andere 
keuze is er niet. Alleen als we de handen ineenslaan is er een 
toekomst. Voor iedereen en overal. Volgens het gedachtegoed 
van positieve gezondheid. Daarom laten we ons geluid horen: 
gedurfd waar dat moet, vernieuwend waar dat kan en altijd 
eerlijk.



GEWOON GEZOND
Gezondheid vanzelfsprekend maken. Dat is ons doel. 
Wat we daarmee bedoelen? Nou, dit dus:

VOORKOMEN ALS HET KAN, 
BESCHERMEN ALS HET MOET

Preventie is de sleutel tot een 
gezonde toekomst. Daarom 
zetten we daar vol op in. Maar 
natuurlijk vergeten we niet 
waar we goed in zijn: we blijven 
als organisatie klaar staan om 
mensen te helpen als dat nodig is.

ZELF, MAAR NIET ALLEEN

Niets zo persoonlijk als je eigen 
gezondheid. Wie gezond zijn al 
gewoon vindt, kan het zelf. En wie 
onze kennis wil gebruiken, weet 
ons te vinden. Niemand hoeft het 
tenslotte alleen te doen.

OVERAL OM ONS HEEN, 
BINNEN EN BUITEN

Gezond leven start met een 
omgeving die daarop is ingericht. 
Daarom zetten we gezondheid 
en veiligheid altijd voorop: zowel 
binnen als buiten, offline en 
online.

IEDEREEN VERSCHILLEND, 
ALLEMAAL GELIJK
We zijn allemaal anders, maar 
willen uiteindelijk allemaal 
hetzelfde: gezond opgroeien en 
gezond ouder worden. Dat moet 
écht voor iedereen mogelijk zijn. 
Wij maken ons sterk voor iedereen 
in kwetsbare situaties.   



ONS GEZONDE GELUID
Als GGD zijn we het geweten van de gezonde samenleving, 
met een eigen geluid: 

EERLIJK GELUID

Wij vertellen het eerlijke verhaal, ook 
als dat niet het leukste verhaal is. Dat 
ondersteunen we met betrouwbare 
feiten en gedegen onderzoek. We 
weten als geen ander hoe we deze 
schat aan informatie moeten duiden 
en welke verbanden we kunnen leggen 
om keuzes te kunnen onderbouwen.

VERNIEUWEND GELUID
We vernieuwen en experimenteren, 
om mensen te bereiken en 
te helpen bij het maken van 
gezonde keuzes. We weten wat 
goed gaat en kijken van daaruit 
verder. We schuwen de nieuwste 
mogelijkheden en technologieën 
niet en durven af te wijken van wat 
vertrouwd is. 

GEDURFD GELUID

Ons geluid moet gehoord 
worden. Alleen dan kunnen 
we het effect bereiken 
dat we willen. We blijven 
gezondheid agenderen 
en werken samen om ons 
geluid nog luider te laten 
klinken. 




