
Kick-Off Positieve 
Gezondheid 
31 mei 2017 

Programma 

 

 18.00 uur:  Welkom en ontvangst bij Caracola met pizza en salade (Athos/Caracola) 

 

 18.30 uur:  Vertrek naar Trefcentrum 

 

 19.00 uur:  Presentatie over het ontstaan van Positieve Gezondheid   

   dr. Machteld Huber (Institute for Positive Health) 

 

 19.45 uur:  Presentatie over Positieve  Gezondheid binnen “Blauwe Zorg in de  Wijk”  

   dr. Anita Vermeer (GGD Zuid Limburg) 

 

 20.15 uur:  Inhoudelijke toelichting trainingen Positieve Gezondheid voor beroepskrachten   

   dr. Machteld Huber (Institute for Positive Health) 

 

 20.30 uur: Afsluiting (en daarna mogelijkheid tot drankje bij Caracola) 

 

Blauwe Zorg  
in de wijk 



Blauwe zorg in de wijk 
 

Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg 
Kick-Off positieve gezondheid, 31 mei 2017 

 



Partners 
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Wat is Blauwe Zorg? 

Sinds 2013 proeftuin van VWS gericht op:  

– betere zorg   

– de verbetering levenskwaliteit en  

 gezondheid van bewoners  

– lagere kosten 

 

 

Focus op:  

• Duurzaamheid 

• Anders inrichten van de zorg 
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Pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’ 

Medio 2015:  Vooraanvraag wijkpilot door Gemeente Maastricht, GGD Zuid Limburg, ZIO, Huis 

   voor de Zorg en VGZ  

 

Voorjaar 2016: Brede zorg en- welzijnsveld in Maastricht-Heuvelland positief over wijkpilot 

 

Mrt-jul 2016:  Subsidieaanvraag wijkpilot bij gem.          

   Maastricht, VGZ en Prov. Limburg.  

 

1 nov 2016:  Officiële start! 

 

 

2017- 2021:  Evaluatie door Universiteit Maastricht met ZonMw-subsidie 
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in de wijk 



Uitgangspunten 
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Gedragsverandering 

bij: 

- bestuurders 

- managers 

- professionals   

- bewoners 

Gezondere 

mensen 

Bewoners en 

professionals aan 

zet 

Schotten wegnemen 

(financieel en 

domeindenken) 

Experiment,  

maar onomkeerbaar 
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Organisatie van de pilot 
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Financiersoverleg 
(gemeente Maastricht, provincie Limburg, VGZ) 

Kerngroep Ambassadeurs 
(gemeente, VGZ, Envida, ZIO, GGD ZL, Huis vd Zorg, 

Levanto, Radar, Trajekt)  

Programmateam 
(gemeente, ZIO, GGD,  

Huis voor de Zorg) 

Dagelijks Bestuur 
(gemeente, VGZ, Envida, ZIO) 

PROJECTEN  
Blauwe zorg in de wijk 

in de wijk 



Programmateam 

• Ingeborg Wijnands, ZIO 

• Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg 

• Johan Dinjens, Huis voor de Zorg 

• Bianca Vaessen, Gemeente Maastricht 

 

• Onderzoeker: Sanne Grootjans, UM 
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Wittevrouwenveld 
Wyckerpoort 

Nazareth / Limmel 
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EERST in gesprek met beroepskrachten en bewoners 
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Inventarisatie knelpunten en succesfactoren in zorg- en dienstverlening 

rondom cliënt of gezin (2015/2016) : 

 

• gesprekken met professionele zorg- en dienstverleners 

• gesprekken met burgers  

• verzamelen casussen  

inefficiënte zorg- en  

dienstverlening  

 
 
 

in de wijk 



Knelpuntenanalyse nav inventarisatie 
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• Onvoldoende afstemming en  

samenwerking tussen professionals 

 

• Domeindenken (Jij/zij denken) 

 

• Organisatie van zorg sluit niet aan op behoefte/vaardigheden (kwetsbare) mensen 

 

• Wetgeving en regelgeving zorgen voor verkokering en fragmentatie 

 

• Kenmerken wijken 

 

 

in de wijk 
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Casussenboek 
in de wijk  

Burgers en beroepskrachten hebben casussen van inefficiënte zorg- en 

dienstverlening aangeleverd.  

 

Casussen (50):  

• volgen voortgang complexe proces  

• helpen financiers en bestuurders bij concretisering  

• vormen aandachtspunten in projecten 

 

Kortom: casusgericht leren   

slimmere oplossingen  mogelijk domeinoverstijgend   

 



Hoe? 

Klein beginnen 

Mix  van projecten 

Minimaal twee domeinen  (Participatie, Wmo, Jeugdwet, Onderwijs, Wonen, Zvw, Wlz of Wpg)  

Bottom-up (vanuit bewoners en beroepskrachten) 
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Start projecten 
in de wijk 

Project 1:  Beweging Positieve Gezondheid, fase 1: Training en coaching professionals 

Project 2:  Versterken integrale aanpak jeugdigen door middel van inzet POH Jeugd en positieve   

  gezondheid 

Project 3:  Gezamenlijke aanpak huishoudens met hoge domeinoverstijgende kosten 

Project 4:  Zorg sluit beter aan bij de vraag van de burger 

Project 5:  Spoedprocedures als onderdeel van zorg sluit beter aan bij de vraag van de burger 

Project 6:  Project Jongeren en leefstijl - Burger aan Zet 

Project 7:  Een verkenning naar een virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire 

  samenwerking binnen de zorg- en hulpverlening en met de burger in Maastricht 

Project 8:  Your Coach Next Door: een integrale aanpak van overgewicht bij kinderen 

 

 



Beweging: Bevorderen positieve gezondheid 
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Inspiratie 

 

 
Onderzoek 

 

 
Tools/instrumenten 

 

 
Scholing 

 

Inspiratie, scholing en tools/instrumenten: 

• Training beroepskrachten: sociale (wijk)teams, 

huisartsenpraktijken, GGZ, medewerkers 

participatiewet, jeugdwet, woningcorporaties, 

kredietbank. 

• Leidinggevenden en beleidsmedewerkers 

• Multidisciplinair 

• Train de trainer 

Beroepskrachten 
 

Veerkrachtige wijk 

Positieve gezondheid 
i.s.m. provincie Limburg en institute for Positive Health 

in de wijk 

Inspiratie en co-creatie 

• Vrijwilligers en bewoners 

• Training wijkwerkers en andere 

wijkprofessionals (collectief) 

• O.a. project jeugd 
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Positieve gezondheid bij beroepskrachten  
in de wijk 

 

 

Stappen 

Borging methodiek in protocollen en ICT 

Follow-up: Coaching en intervisie van teams 

Implementatie methodiek (gesprekstechniek, 
scoringsinstrument) in werkzaamheden 

• Kick off  
• Training (4x)  
• Terugkomdag professionals 
• Train de trainer 

Uit te werken samen met professionals die reeds 
getraind zijn in positieve gezondheid 

Training Positieve Gezondheid Professionals 

Kennismaking Positieve gezondheid bij 
leidinggevenden en beleidsmedewerkers 

NB. parallel aan dit proces wordt een proces in gang gezet met bewoners in het kader van 
“Burger aan zet” 

Opleiden coaches positieve gezondheid 



Trainingen Positieve 
Gezondheid 
Blauwe Zorg in de wijk 2017 

 

Training en voor beroepskrachten 

 

 Vier trainingsgroepen van 15 deelnemers 

 

 Multidisciplinair en bij voorkeur wijkgericht 

 

 Coaches en train-de-trainer 
 

 

 

Blauwe Zorg  
in de wijk 



Trainingen: praktische informatie 
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Ronde 1 (woensdagen): 

• 14 juni: 9.30 tot 12.00 uur 

• 28 juni: 13.30 tot 16.00 uur 

• 30 augustus: 13.30 tot 16.00 uur  

• 13 september: 9.30 tot 12.00 uur 

• Terugkomdag: in overleg 

 

Ronde 2 (dinsdagen):  

• 5 en 19 september, 3 en 24 oktober, laatste sessie in overleg. 

Ronde 3 (donderdagen):  

• 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, laatste sessie in overleg. 

 

Kosten: € 330 ; Opgeven kan bij: anita.vermeer@ggdzl.nl 

in de wijk 


