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Beschrijving 

Doel 
 
 
 
 

Positieve Gezondheid  (PG) biedt een gezamenlijk referentiekader dat 
essentieel is voor een gezamenlijke mindset onder de professionals in de 
Blauwe Zorg wijken. De volgende inhoudelijke doelstellingen worden 
nagestreefd: 

 Iedere medewerker die werkzaam is in de wijk is geschoold in het 
gebruik van positieve gezondheid. 

 Alle in de pilotwijk werkzame organisaties gebruiken positieve 
gezondheid in hun dagelijks werk met bewoners  

Idee Om PG te introduceren, implementeren en te borgen is in 2017 gestart met 
een Kick-Off. Daarna  zijn de volgende projecten in gang gezet: 
1A Scholing beroepskrachten: scholing Positieve Gezondheid voor alle 
beroepskrachten in de Blauwe Zorg wijken  
1B Implementatie, toepassing en borging: Positieve Gezondheid voor 
beleidsmakers en leidinggevenden van betrokken organisaties. 
1C Trainers/coaches: Het opleiden en inzetten van trainers en coaches 
Positieve Gezondheid voor borging en bredere verspreiding. 
1D Bewoners/veerkrachtige wijk: Het in gang zetten van een beweging in de 
wijk aan de hand van Positieve Gezondheid (zie ook proces 6).  
NB. Positieve gezondheid wordt in álle projecten van Blauwe Zorg in de wijk 
nadrukkelijk meegenomen als inhoudelijk kader en/of werkwijze. 

 Doelgroep  Beroepskrachten op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn, 
wonen, sport, financiën, en participatie.  

 Leidinggevenden en beleidsmakers van de betrokken organisaties.  

 Bewoners, vrijwilligers, informele zorgverleners en mantelzorgers. 
Voor alle groepen geldt: werkzaam in een of meerdere Blauwe Zorg 
wijken (Limmel/ Nazareth/ Wittevrouwenveld/ Wyckerpoort). 

 
Impact 

Kwaliteit 
van zorg 

Beter inzetten van juiste zorg op juiste moment vanuit de vraag en vanuit 
het potentieel van de mens, niet vanuit wat niet meer gaat. 

 Maat-
schappelijk 

Beweging van ‘ziekte’zorg naar ‘gezondheids’zorg. Mensen krijgen meer 
regie en zeggenschap over uitdagingen van het leven en over eventuele zorg 
en ondersteuning, zodat zij “hun ding kunnen doen”.   

 Netto  
besparing 

Aanname is dat focus op “gezondheid” in plaats van ziekte zorgt voor een 
verschuiving of zelfs een besparing in kosten van zorg en ondersteuning.  

 
Evaluatie 

 Alle projecten worden geëvalueerd middels een procesevaluatie. 
Evaluatie van het gebruik van het gespreksinstrument is onderdeel van het 
onderzoek van de UM. 

Contact-
personen 

 • Anita Vermeer (GGD ZL), projectleider vanuit programmateam 
• Bart Bongers (ZIO), programmamanager Blauwe GGZ, lid PT 

Looptijd  Deelprojecten: 

 1A) Scholing beroepskrachten: doorlopend, minimaal 4 per jaar  

 1B) Implementatie, toepassing en borging: start september 2017 

 1C) Trainers/coaches: start januari 2018.  

 1D) Bewoners/veerkrachtige wijk: start januari 2018 
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Scholing positieve gezondheid 
beroepskrachten   

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Doel Iedere medewerker die werkzaam is in de pilotwijk(en) is geschoold in het 
gebruik van positieve gezondheid. 

Idee Positieve Gezondheid  (PG) biedt een gezamenlijk referentiekader dat 
essentieel is voor een gezamenlijke mindset onder de professionals in de 
Blauwe Zorg wijken. Bovendien biedt PG een gespreksinstrument om de 
gewenste perspectieven in de vraagverhelderende- en in de handelingsfase 
op te pakken.  
In de pilotwijken zijn alle beroepskrachten uitgenodigd om de scholing PG te 
volgen. De Masterclasses Positieve Gezondheid worden ontwikkeld en 
verzorgd door het Institute of Positive Health (iPH) in het kader van het  de 
wijkpilot van Blauwe Zorg en de Blauwe GZZ.  Aangesloten organisaties 
beslissen over duurzame opname van deze training en wijze van verankering 
in de eigen organisatie. Naast de professionals worden dan ook trainingen 
gegeven aan leidinggevenden en beleidsmedewerkers van de betrokken 
organisaties. In de pilotwijken wordt  tevens een train-de-trainer 
programma worden opgezet, zodat duurzame implementatie gegarandeerd 
is. 

 Doelgroep Beroepskrachten op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn, wonen, sport, 
financiën, en participatie die werkzaam zijn in één of meerder van de vier 
Blauwe Zorg wijken. 
Beroepskrachten zijn: Zorg- en hulpverleners, consulenten, cliëntadviseurs, 
coaches, welzijnswerkers/groepswerkers, preventiewerkers, 
(zorg)vrijwilligers in georganiseerd verband. 

 
Impact 

Kwaliteit 
van zorg 

Beter inzetten van juiste zorg op juiste moment vanuit de vraag en vanuit 
het potentieel van de mens, niet vanuit wat niet meer gaat. 

 Maat-
schappelijk 

Beweging van ziektezorg naar gezondheidszorg. 
Mensen krijgen meer regie en zeggenschap over uitdagingen van het leven 
en over eventuele zorg en ondersteuning, zodat zij “hun ding kunnen doen”.   

 Netto  
besparing 

Focus op “gezondheid” in plaats van ziekte zorgt voor een verschuiving of 
zelfs een besparing in kosten op het gebied van zorg en ondersteuning. 

Evaluatie  Alle trainingen worden bij de deelnemers geevalueerd. Proces wordt 
geevalueerd door UM. 

Contact-
personen 

  Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg, Programmateam 
 

Looptijd 
 

 2017-2020: doorlopend training (minimaal 4 groepen per jaar) voor 
beroepskrachten aanbieden in de pilotwijken 
2018: in-company scholing voor huisartsenpraktijken 
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Implementatie, toepassing en borging 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Doel 
 

Alle in de pilotwijk werkzame organisaties gebruiken positieve gezondheid in 
hun dagelijks werk met bewoners 

Idee Organisaties beslissen zelf over duurzame opname van de werkwijze en 
wijze van verankering in de eigen organisatie. Bovendien faciliteren zij de 
beroepskrachten om te experimenteren met de methodiek en om de 
methodiek te integreren in hun werk.  
Een apart traject voor de beleidsmakers, leidinggevenden en 
innovatiemedewerkers van de betrokken organisaties is essentieel voor de 
implementatie en het borgen van de Positieve Gezondheid in bestaande 
processen. Voor en mét deze groep (ambassadeurs PG) zorgt een workshop 
“Positieve Gezondheid”  voor de start van het verandertraject met deze 
groep. De beleidsmakers en leidinggevenden bediscussiëren de voor en 
nadelen van de methodiek en geven zelf aan wat zij nodig hebben om hun 
medewerkers te ondersteunen bij het borgen en verankeren van positieve 
gezondheid in bestaande processen. Het gaat daarbij om het organiseren 
van intervisie, het doorontwikkelen van de methodiek positieve gezondheid 
en het faciliteren in de vorm van tijd, ruimte, materialen en ict-oplossingen. 

 Doelgroep Leidinggevenden, managers, afdelingshoofden, beleidsmakers, 
beleidsmedewerkers, projectmedewerkers en innovatiemedewerkers van de 
bij Blauwe Wijk betrokken organisaties. 

 
Impact 

Kwaliteit 
van zorg 

Beter inzetten van juiste zorg op juiste moment vanuit de vraag en vanuit 
het potentieel van de mens, niet vanuit wat niet meer gaat. 

 Maat-
schappelijk 

Mensen krijgen meer regie en zeggenschap over uitdagingen van het leven 
en over eventuele zorg en ondersteuning, zodat zij “hun ding kunnen doen”.   

 Netto  
besparing 

Focus op “gezondheid” in plaats van ziekte zorgt voor een verschuiving of 
zelfs een besparing in kosten op het gebied van zorg en ondersteuning. 

Evaluatie  Proces van implementatie wordt geëvalueerd door UM (focusgroups). 

Contact-
personen 

  Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg, Programmateam 

 Team van Ambassadeurs PG 

Looptijd 
 

 2017: gesprekken met beleidsmakers/leidinggevenden  
2018: aanwijzen ambassadeurs,  workshop ambassadeurs en bestuurders, 
organiseren intervisie, methodiek, materialen en registratie (integratie met 
project 1C training/coaching) 
2019-20: borging werkwijze 
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Trainers/coaches Positieve Gezondheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Doel In de pilotwijken worden medewerkers gecoached in het gebruik van PG 

Idee Na het volgen van de scholing PG gaan beroepskrachten de PG 
perspectieven in de vraagverhelderende- en handelingsfase toepassen. 
Beroepskrachten met speciale affiniteit met PG gaan als “interne coach PG” 
positieve gezondheid als mindset, inhoudelijk kader en als methodiek breder 
uit te dragen binnen hun eigen organisatie of binnen de wijk als werkgebied.   
Daarnaast wordt een externe coach aangesteld om de Sociale Teams te 
coachen in het gebruik van positieve gezondheid, en om organisaties te 
adviseren over de intervisie van positieve gezondheid.  
Om de beroepskrachten en de betrokken organisaties te ondersteunen bij 
deze transitie worden coaches en trainers opgeleid via het train-de-trainer 
principe in samenwerking met het iPH. Afhankelijk van ambitie en expertise 
worden mensen opgeleid tot “trainer PG”, tot “coach PG” en/of tot 
“procesbegeleider PG”. 

 Doelgroep Alle medewerkers in de pilotwijken en in het bijzonder de “koplopers” 
positieve gezondheid en medewerkers met coachende 
ambities/vaardigheden. Vanuit diverse organisaties. 

 
Impact 

Kwaliteit 
van zorg 

Borgen en breder verspreiden van de PG door  beter inzetten van juiste zorg 
op juiste moment vanuit de vraag en vanuit het potentieel van de mens, niet 
vanuit wat niet meer gaat. 

 Maat-
schappelijk 

Mensen krijgen meer regie en zeggenschap over uitdagingen van het leven 
en over eventuele zorg en ondersteuning, zodat zij “hun ding kunnen doen”.   

 Netto  
besparing 

Focus op “gezondheid” in plaats van ziekte zorgt voor een verschuiving of 
zelfs een besparing in kosten op het gebied van zorg en ondersteuning. 

Evaluatie  Proces van implementatie wordt geëvalueerd door UM (focusgroups). 

Contact-
personen 

  Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg, Programmateam 

 Coach PG, nog aan te stellen 

Looptijd 
 

 2017: werven trainers/coaches 
2018: inzet interne en externe coaches en trainers 
2019-20: borging werkwijze 


