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Maart 2018 

Proces 5 Burgers aan zet en aan het woord 

 
 
 
 
 

Beschrijving 

Doel Cliëntenparticipatie betekent dat cliënten een actieve rol hebben in activiteiten 
of beslissingen in het proces, die betekenisvolle gevolgen hebben voor de 
cliënt(groepen). Cliëntenparticipatie start als aan cliënten wordt gevraagd om 
hun expertise in te brengen in een (onderdeel van een) project of onderzoek of 
als cliënten zelf het initiatief nemen om hun expertise in te brengen in een 
(onderdeel van een) project of onderzoek.  

Idee In Blauwe Zorg in de wijk staat de behoefte van de wijkbewoner centraal en 
niet het aanbod van instanties. Wijkbewoners worden aangemoedigd en waar 
mogelijk gefaciliteerd om een duurzame verandering in hun situatie 
(gezondheid) te creëren met door henzelf geformuleerde oplossingen. Hiervoor 
worden passende methodieken aangereikt. In de gesprekken en projecten 
wordt Positieve Gezondheid als (gesprek)middel ingezet om mensen te 
inspireren op een bredere manier naar hun manier van leven te laten kijken en 
tot een positieve actieve participatie te komen die is gericht kansen en 
mogelijkheden.  

 Doel-
groep 

Bewoners van Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en Nazareth, 

 
Impact 

Kwaliteit 
van zorg 

• Versterken van zelfregie en oplossend vermogen bij bewoners 
• Inzicht in kansrijke oplossingen die door burgers( en beroepskrachten) 

worden aangedragen bij het organiseren van zorg en steun; 
• Verbeterde procesgang bij het aanvragen en inzetten van zorg en of 

ondersteuning. 
• Aanpassen van onoverzichtelijke en tijdrovende protocollen, processen 

en inefficiënte werktrajecten. 
• Positieve Gezondheid wordt integraal toegepast. 

 Maat-
schappe-
lijk 

• Versterken zelfregie /eigenaarschap en oplossend vermogen bij 
bewoners en uitvoerende beroepskrachten. 

• Duidelijke protocollen, processen en  werktrajecten waardoor tijd, inzet 
en financiën effectiever benut worden en interventies duurzaam en 
effectvol zijn. 

• Vergroten van het vermogen tot aanpassen en het voeren van regie 
van kwetsbare burgers 

• Legitimering van interventies en beleidskeuzes wordt versterkt 
• Veranderingen komen van onderop en worden daarmee begrepen, 

herkend en ondersteund door bewoners zelf. 

Evaluatie   voldoende burgers zijn bereikt en betrokken bij bijeenkomsten 

 Suggesties tot verbeteringen zijn onderzocht en geïmplementeerd. 

Contact 
persoon 

 Karenanna Knopper adviseur bij Zorgbelang Limburg 
kknopper@zorgbelanglimburg.nl 0627042237 

Looptijd  Voortdurend proces 

  

mailto:kknopper@zorgbelanglimburg.nl
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project 5.1 
Burgers aan zet 

Opvoeden en opgroeien gaat niet zonder 
obstakels 

 
 
 
 
 
 
 
Beschrijving 

Doel Burgers aan zet in de wijk bewoners laten meedenken en shared decision en 
toenemende zelfregie van bewoners ondersteunen.   

Idee Je bent maar één keer kind en als ouder krijg je maar één kans om jouw kind 
een goede start voor het leven te geven en kinderen hun  plekje in de wereld te 
laten vinden.  
Feit: in de 4 wijk(en) van de Pilot Blauwe zorg in de wijk leven mensen 
gemiddeld 6 jaar korter en zijn ze 15 jaar langer dan gemiddeld ongezond 
Als deze levensverwachting de blauwdruk zou zijn voor jouw kind, wat zou je 
dan denken. Wat zijn jouw ervaringen. Wat zou je (kunnen een/of willen) 
doen?  
We zijn in gesprek met initiatieven uit de wijk die kunnen leiden tot 
persoonlijke gesprekken met ouders over hun kinderen, hun situatie, hun 
ervaringen en geconstateerde  (on)mogelijkheden en hun oplossingen voor 
deze problematiek 

 Doel-
groep 

We starten met 1 wijk: Bewoners –ouders met kinderen in Wittevrouwenveld 
of Wyckerpoort,of  Limmel of Nazareth 

 
Impact 

Kwaliteit 
van zorg 

Inzicht in en benutten van de kracht van bewoners en inzicht in de knelpunten 
die door hen worden ervaren bij het verbeteren van zorg bii 
opvoeden/opgroeien en het versterken van eigen regie binnen gezondheid. 

• Verbeterde en effectievere processen binnen het  concrete zorgaanbod 
bij opvoedkundige problemen.  

 Maat-
schappe-
lijk 

• Gedragsverandering bewerkstelligen van buiten werkt niet, maar heeft 
alleen kans van slagen als dat komt vanuit een deel van bewoners zelf. 
Het eigenaarschap voor een gezonde leefbaarheid neemt bij ouders 
toe. Van opgelegde gedragsverandering naar intrinsieke 
mentaliteitsverandering. 

• Meer zelfregie van bewoners en Shared decision. 
• Ouders kunnen weerbaarder opvoeden krijgen meer zelfwaarde en 

zelfvertrouwen 
• Geven dit door aan hun kinderen 
• Ouders worden bewuster van hun verantwoordelijkheden en de keuzes 

(en gevolgen) die ze maken 
• Ouders en kinderen hebben later minder zorg nodig 
• Vergroten van het vermogen tot aanpassen en sociale cohesie in de 

wijk 
• Grotere betrokkenheid met de scholen/leraren/informele zorg 
• Erkennen en voortbouwen op bestaande informele netwerken 

 Netto be-
spa-ring 

• Afname gebruik beroepskrachten 
• Ouders en kinderen maken later minder gebruik van zorg in 

verschillende domeinen 

 
Evaluatie 

  Gesprekken gevoerd met medewerkers van Trajekt over lopende en 
afgelopen projecten. 
Bespreking met M. Voeten (e.a.) projectidee: Bewust ouderschap  

Contact-
persoon 

 Karenanna Knopper Zorgbelang Limburg 

Looptijd  Om te beginnen 15 maanden…. 



Blauwe Zorg  
in de wijk 

 
 

3 
 

 

 

Project 5.2 Jongeren in de wijk en In2yourplace 
 

 
 
 
 
 

Beschrijving 

Doel Verkrijgen van inzicht in de problematiek, ervaringen en behoeftes van jongeren. 
Wat zijn hun bevindingen en hoe kunnen deze leiden tot het verbeteren en 
innoveren van een hulp/zorgaanbod dat bij de jongeren past 

Idee Van, voor, door en met jongeren! Onder begeleiding van Levanto en in nauwe 
samenwerking met de jongeren van in2yourplace ga ik (en in de toekomst de 
vrijwillige jongeren uit de 4 wijken op een informele manier in gesprek met 
jongeren uit de wijk.  De jongeren zijn leading en eigenaar van de methodiek van 
in2yourplace 
Pijler 1:Ik praat eerst zelf met de jongeren die al aangesloten zijn bij deze groep 
om inzicht te krijgen in hun problematiek/achtergrond/ervaringen in de zorg en 
hun aanbevelingen en wensen m.b.t. de zorg. Pijler 2: Verdieping richting 
oplossingen: Tijdens deze ontmoetingen gaan we op een creatieve, leuke manier 
oplossingen (zoals een gebruiksaanwijzing, bijsluiter of handleiding of app ) 
ontwikkelen en gepresenteerd aan het DB van de Blauwe Wijk 
Pijler 4: verkrijgen van kennis op het gebied van Positieve Gezondheid door het 
volgen van de workshop. (deze wordt hen aangeboden) 
Pijler 5:Vervolgens gaan we bespreken wie van hen in de 4 wijken met jongeren 
in gesprek zou willen gaan aan de hand van de methodiek van in2yourplace. De 
uitkomsten van hun gesprekken worden terug gekoppeld aan programmateam  
 

Impact Kwaliteit 
van zorg 

• Door concrete activiteiten van jongeren van hun eigen leeftijd en op maat 
gebrachte informatie worden tieners/jongeren in de wijk meer betrokken bij 
hun eigen gezondheid en bij de intenties van de Blauwe Wijk waardoor ze 
meer uitgedaagd worden zelf actief te zijn en intiatief te nemen in het 
ontwikkelen van een gezonde leefstijl.  

• Bewustwording  creëren bij vrijwilligers en jongeren hoe positieve 
gezondheid en gezonde leefstijl bijdraagt aan het versterken van zelfregie 
waarmee de inzet van zorg  te voorkomen is. Relevante domeinen Positieve 
Gezondheid: lichaamsfunctie, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, 
kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk functioneren. 

 Maat-
schappelij
k 

Samenwerking, training en coaching van, voor en met jongeren  
Wederkerigheid 

 Netto be-
sparing 

De inzet van zware zorg en ondersteuning neemt af.(er wordt gekozen voor 
informele jongerenzorg/coaching) .Afname in gebruik van verschillende 
beroepskrachten voor 1 persoon 

 

 
Evaluatie 

 Voor 1 april a.s. hebben vrijwilligers en jongeren een plan van aanpak (met 
ondersteuning van een beroepskracht) uitgewerkt waarin nieuwe 
coaching/zorgconcepten beschreven staan. 

 

Contact 
persoon 

 Karenanna Knopper Zorgbelang Limburg 

looptijd  Verschillende fase maar hele project t/m ca oktober 2018 
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Project 5.3 Positieve gezondheid bij bewoners in de wijk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Doel  Bewoners handvatten en inspiratie geven om: 

 het leven te begrijpen 
 grip hebben op hun eigen leven 
 de eigen situatie te verbeteren 
  (meer) zin kunnen geven aan het leven 
 wederkerigheid stimuleren 

 

Idee 11 workshops in 2018 in de vier wijken 
i.s.m. Huis voor de Zorg 
 

 Doelgroep Bewoners van de vier Blauwe Zorg wijken 
Vrijwilligers en mantelzorgers 
 

 Kwaliteit van 
zorg 

Beter inzetten van juiste zorg op juiste moment vanuit de vraag en vanuit 
het potentieel van de mens, niet vanuit regels en verantwoording. 
 

Impact Maatschap-
pelijk 

Mensen worden geactiveerd en ondersteund bij het maken van eigen 
keuzes en verbeteringen in hun leven én in de omgeving waarin ze wonen.  
 

 Netto 
besparing 

Gezondere bewoners in een gezondere leefomgeving  zorgen voor een 
besparing op zorgkosten. 
 

 
Evaluatie 

Sur-plus Door het geven van deze gratis workshops komen we iets brengen in de 
wijk. We leren op laagdrempelige wijze de bewoners kennen en kunnen op 
een informele manier praten over kwaliteiten. Wensen, ambities, etc Ik 
hoop op deze manier ook de potentie van zowel bewoners als informele 
netwerken in kaart te brengen en te activeren rond wijkontwikkeling en  
communicatienetwerk 

Contact 
persoon 

 Karenanna Knopper Zorgbelang Limburg 

Looptijd  1 jaar - 2018 
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Project 5.4 3 x Burgerraadpleging  
(nieuwe) manieren om signalen op te halen en de dialoog met cliënten en 
burgers aan te gaan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Doel  Een gesprek met de wijk om dat zij als geen ander weten wat er speelt in 
hun straat, buurt en wijk. Bewoners  burgers/cliënten op aansprekende 
wijze in stelling brengen om enerzijds hun ervaringen, behoeften en 
ideeën op laagdrempelige wijze te  inventariseren, anderzijds om hen te 
betrekken en te stimuleren om zelf te participeren in projecten en 
initiatieven en aan een eigen (wijk)netwerk te bouwen. 

Idee Locatie 29 maart2018  in de Warmoezerij (caracola) :  
 

 Project met HSZ (in proces voor 29 maart 2018) 

 ‘De Reunie’ : Het organiseren van een dialoog met burgers vraagt 
om thema’s die dicht bij de leefwereld van de inwoners liggen.  
We nodigen ouderen tussen de 55 en 90+ uit, die op dezelfde 
lagere school gezeten hebben. In dit geval de Sint Theresiaschool. 
We vragen hen foto’s uit deze periode mee te nemen en aan de 
hand van deze beelden hun herinneringen te delen over hun ‘wijk 
en gemeenschapsgevoel ’van toen. Vervolgens maken we een 
bruggetje naar het hedendaagse leven. Hoe ervaren zij de wijk nu? 
Hoe ziet hun dagelijkse bestaan er uit? Zijn er dingen veranderd? 
Indien ja, welke impact heeft dat op hun dagelijks leven. Waar 
hebben zij behoefte aan. Hoe zouden zij dit kunnen realiseren 
en/of met wie? Met medewerking van Warmoezerij en het 
werkhuis 

 Registratie/opnames T36 en wijkbewoner 

 Op 21 maart 2018 tijdens de verkiezingen in het trefcentrum i.s.m. 
Sanne Grootjans. Enquête aan de hand van de zes dimensies van 
Positieve gezondheid in WVV (in overleg) 

 

 Doelgroep Bewoners van WVV 
 

 
Evaluatie 

Sur-plus 1. We leren op laagdrempelige wijze de bewoners kennen en kunnen 
op een informele manier praten over kwaliteiten wensen, 
behoeften, ambities en de uitkomsten meenemen in te maken 
beleid, concepten en projecten.  

2. Mogelijkerwijze tevens ook de potentie van zowel bewoners als 
informele netwerken in kaart te brengen en te activeren rond 
wijkontwikkeling en  communicatienetwerk 

Contact 
persoon 

 Karenanna Knopper Zorgbelang Limburg 

Looptijd  Maart-april 2018 


