Workshop
ORGANISATIEVERANDERING
DOOR INZET VAN GEDRAGEN VISIE

Wat is Positieve Gezondheid?
Machteld Huber introduceerde
Positieve Gezondheid in
Nederland in 2012. In dit
wetenschappelijk
onderbouwde concept wordt
gezondheid niet meer gezien
als de af-of aanwezigheid van
ziekte, maar als het vermogen
van mensen om met de fysieke,
emotionele en sociale
levensuitdagingen om te gaan
en zoveel mogelijk eigen regie
te voeren. In deze visie is
gezondheid niet langer meer
strikt het domein van de
zorgprofessionals, maar van
ons allemaal. Het gaat immers
om het vermogen om met
veranderende omstandigheden
om te kunnen gaan. Daarmee
biedt dit nieuwe
gezondheidsconcept een
alternatief voor de definitie van
de World Health Organisation
(WHO).

van Positieve Gezondheid
door de rol te vervullen van
regisseur van het netwerk
Positieve Gezondheid in de
Noordelijke Maasvallei. Een
belangrijke uitwerking hiervan
is het opzetten en begeleiden
van een aantal pilots “Positieve
Gezondheid in de
huisartsenpraktijk”. waaronder
de huisartsenpraktijk in
Afferden.

Syntein, een zorggroep van
huisartsen in de Noordelijke
Maasvallei, heeft als één van de
eerste in Nederland handen en
voeten gegeven aan de visie

2. Wat is nodig om visie uit te
dragen?

Doelstelling
Deelnemers hebben aan het
eind van workshop inzicht in de
succesfactoren van het
uitdragen van visie en de
impact hiervan op de
veranderingen van het
landschap van zorg en
gezondheid.
Zij krijgen antwoord op de
volgende drie vragen:
1. Waarom is visie nodig?

3. Hoe leidt een gedragen
visie tot gedrags- en
organisatieverandering?
Daarnaast hebben deelnemers
een eerste aanzet voor een
actieplan gemaakt.
Opzet
De workshop is geschikt voor
directie en bestuurders van
zorgaanbieders (zoals
huisartsen, zorggroepen en
gezondheidscentra),
welzijnsorganisaties,
overheden en
zorgverzekeraars.
Het programma is interactief
en duurt anderhalf tot twee
uur. Een groepsgrootte van
minimaal 12 deelnemers is
vereist. Ook voor grote
bijeenkomsten, met een
maximum van 60, is de
workshop prima geschikt.
De begeleiding is in handen van
Corné van Asten, directeur/
bestuurder bij Syntein.

Neem voor meer informatie contact met ons op via: 0485-745310 of info@netwerkpositievegezondheid.nl

