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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Twente Gezond!
Lees meer over het symposium: dé Kick-off van Twente Gezond op 22-9, nieuwe partners en de
'meest inspirerende initiatieven van Twente'!

Website online!
De Twente gezond website is online! Check
www.twente-gezond.nl voor het
partneroverzicht, de meest inspirerende
initiatieven in Twente en het blog van Machteld
Huber!

Dé Kick-off van Twente Gezond:
Symposium op 22-9
Elkaar ontmoeten, inspireren en uitwisselen:
dat is waar het de 22e om gaat. En natuurlijk
het bekrachtigen van de samenwerking rondom
Twente Gezond!
Het symposium organiseren we in samenwerking
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met Arcon en het Saxion, maar voor partners

Blog: "Als je loslaat heb je twee handen

van Twente gezond zijn er exclusieve

vrij"

programma onderdelen: zoals de Ontmoet &

Twente gezond wil vanuit Positieve Gezondheid

groet sessie en de Twente Gezond netwerkhoek

een versnelling teweegbrengen in de gezondheid

tijdens de lunch. Ook houdt Machteld Huber een

in Twente. Het eerste blogbericht op de website

presentatie en zijn er workshops van Twente

van Twente gezond is van Machteld Huber,

Gezond partners te volgen.

zij ontwikkelde het concept ‘Positieve
gezondheid’ en ontving hiervoor in 2012 een

Iedere Twente Gezond partner krijgt twee

ZonMW Parel. Onlangs is zij uitgeroepen tot de

vrijkaarten voor deze dag. Meer weten of wilt u

meest invloedrijke persoon in de publieke

zich aanmelden voor deze dag? Klik hier!

gezondheid van 2015.

Partners Twente Gezond
De eerste 20 partners hebben zich aangesloten
bij Twente gezond! Met al deze partijen zullen
we op 22 september deze samenwerking
bekrachtigen door het tekenen van de pledge.
Tot deze partners behoren o.a. Unive
verzekeringen, ROC van Twente en De Twentse
Zorgcentra. Klik hier voor een overzicht van het
volledige partneroverzicht.

Met trots zijn wij in Twente de vierde regio in
Nederland die een regionale pledge zal tekenen!
Pledge staat voor 'plechtige belofte', hiermee
verbinden organisaties zich aan de doelen van
Alles is Gezondheid... en beloven zij gerichte en
concrete activiteiten te ondernemen. Een mooie
manier dus om de gezondheid in Twente te
versnellen!
Meer weten? Klik hier!

Nieuwsbrief
U ontvangt deze mail omdat u zich als partner van Twente Gezond heeft aangemeld of omdat met u
hierover contact is geweest. Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen? Dan kunt u dit
aangeven via info@twente-gezond.nl.

www.twente-gezond.nl
info@twente-gezond.nl
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