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Bedoeling

Met BlueZone Brabant bundelen we krachten om 
te laten zien dat en hoe een Blue Zone te ontwikkelen is. 

Hierbij laten we ons inspireren door de verhalen over Blue Zones, plekken in 
de wereld waar mensen gelukkig, lang en gezond leven. We leren van alles 
wat aan geluk bijdraagt en ongeluk in stand houdt. 

We leren graag van de besten en laten ons leiden door diegene waar het direct 
om gaat. We stuwen merkbaar verschil via bundeling van partijen, innovatieve 
prototypes, een bewezen veranderaanpak en positieve uitstraling/reputatie. 

We nodigen wijken, gemeenten, ziekenhuizen, scholen en bedrijven van harte 
uit om krachten te bundelen, in coalities, in eigen projecten, in gezamenlijke 
innovaties, als MVO of als supporter voor de missie. De onderstaande 
organisaties steunen ons al en wij hen. 



Ernst en relevantie

Stress, somberheid, verveling, werkeloosheid
Te veel zitten, inactiviteit, slaap problemen 
Overgewicht, te veel vet, zout en suiker 
Eenzaamheid, schulden, lage zelfredzaamheid
Vervuiling, uitputting natuurlijke bronnen

Complexe problemen vereisen integrale oplossingen 
 Mensgericht, dichtbij
 Geluk én gezondheid
 Sector -en specialisme overstijgend
 Verbindende elementen met vijf pijlers Blue Zone
 Van pilot/netwerk naar praktijk

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/regionaal-internationaal/regionaal#node-obesitas-wijk
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/regionaal-internationaal/regionaal#node-obesitas-wijk


Inspiratie uit Blue Zones

Blue Zones zijn plekken in de wereld waar mensen gelukkig, 
lang en gezond leven. Wij formuleren vijf pijlers: 

• Zin in het leven (doel om op te staan, inspannen-
ontspannen, slapen, omgaan met tegenslag, gezonde ruil) 

• Beweeg natuurlijk

• Wijs eten en drinken (80% regel, voldoende plantaardig 
voedsel)

• Erbij horen (thuis voelen, naasten, buurt, werk, relaties)

• Positieve en gezonde leefomgeving (natuur, technologie, 
infrastructuur)

Dit sluit ook nauw aan bij positieve gezondheid en de 17 
duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. 
*) Blue zones is voor het eerst genoemd in Poulain M, Pes GM, Grasland C, et al. Identification of a 
geographic area characterised by extreme longevity in the Sardinia islands: the AKEA study. Exp
Gerontol, 2004; 39(9): 1423-9



• Ontwikkelen mbv 5 pijlers, samenwerken, veranderaanpak

• Leren via prototypen, zoals sociaalste flat van NL, drinkbare rivieren, onderwijspakket, practice

what we preach, regie bij de wijk en experimenteren.

• Informeren en inspireren met pijlers, voorbeelden en innovatieve organisatie

Brabant

Bundelen van krachten

• Verbinden van hubs en initiatieven

• In Oss en Brabant

• In organisaties



Geluk op de stoep: straatgesprekken/Pop up

Wat draagt bij aan geluk? Wat draagt niet bij aan 

geluk?

Respect

Gemoedelijkheid

Meer samen (werk en persoonlijk)

Warmere sferen / het weer

Minder bio-industrie

Heb lak (autonomie, niet zoveel aantrekken van anderen)

Wees jezelf bij mensen bij wie je wilt zijn

Verbinding & liefde / connectie

Dit gesprek en deze inspiratie (goed voor de toename van 

15%)

Fijne mensen, open, leuk

Moestuin en niet hoeven te werken

Tijd

Betere familierelaties / liefhebbende echtgenoot

Gezondheid / conditie

Doen wat bij je past

Je niet meer bewijzen / bevestiging nodig hebben

Minder druk maken / vertrouwen

Meer slaap

Neerleggen bij essentie, niet efficiënt willen zijn

Vertrouwen

Woningen met jongere mensen

Parken, goede openbare ruimte etc

Meer huggen (ook goed om resistent te worden tegen 

bacteriën) 

Armoede (vooral in steden)

Langer onderdrukt geweest in Zuiden

Ectasie productie

Stress

Slechte lucht

Dutch Design Week – Eindhoven - 2018



Drinkbare rivieren

• Bronaanpak medicijnresten in water

• Agenda-setting in Brabant

• Aansluiten bij Maas-wandeling/events Drinkable rivers

http://drinkablerivers.org/



Als organisatie doen wat je vraagt
(practice what you preach)

Zelf 
doen

Thuis 
voelen en 

erbij horen

Zin in het 
leven

Bewegen 
en eten

Verander

kracht
Reputatie

Productie 
waarde

Gezonde 
omgeving

Rendement 
op  talent

Bron foto’s: Ja en Nee, realiseren wat de moeite waard is (2013)



Hoe kan mijn organisatie bijdragen?

Organisaties hebben vaak verschillende 
redenen en voordelen om Blue Zone 
doelen te helpen realiseren:

• Intenties Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen kracht bij zetten

• Eigen missie / strategie serieus nemen 
en vormgeven

• Innovatie in eigen business line of 
vakgebied verrijken met inwoners, 
klanten, gemeenschappen en andere 
partijen

• Eigen organisatie cultuur door 
ontwikkelen naar gelukkige, betrokken, 
gezonde en ondernemend medewerkers

• Reputatie, aantrekkelijk zijn voor 
personeel, klanten en overheden

Kies als organisatie de manier van doen die bij je past 

Niveau 4. Zelf aan de slag, voorbeelden delen, integreren in 
organisatie activiteiten. Sponsoring.

Niveau 3. Intentie en ‘moonshot’ formuleren, mee doen met 
Blue Zone Brabant en leren van het netwerk. Subsidie of 
contributie.

Niveau 2. Ambitieuze eigen opdracht op gebied van geluk, 
gezondheid en/of vitaliteit formuleren en dat samen met Blue 
Zone Brabant realiseren, b.v. een intern geluk programma 
zijn, het adopteren van een gemeenschap of een eigen 
bedrijfsdoel. Als advanced partner laat je impact zien. 
Implementatie.

Niveau 1. Erkenning verwerven als koploper door merkbare 
impact, eventueel wetenschappelijke onderbouwing en door 
Blue Zone Brabant ondersteunde publiciteit. Als leading
partner bepaal en verleg je de standaard.

School, gemeente, provincie, supermarkt, goede doel, bedrijf etc



www.bluezonebrabant.nl
info@vitalzone.eu



PAUZE



Realiseren wat de moeite waard is

• Wie (betrokken, bekwaam, bevoegd, chemie)

• Waarom (ideaal / motivatie / vertrouwen)

• Wat

• Hoe (doen wat werkt)



Wat kunnen we concreet doen? 

Zelf + naasten Wijk & Werk



Vertragers: waardoor lopen goede 
bedoelingen vast?  

Eerste reacties vaak:
• Actie
• Geld
• Tijd 

Maar je komt niet automatisch 
samen verder # schijnbeweging 



• Droom even over wat je zou willen bereiken

• Waar staat je initiatief op dit moment? 4, 3, 2 of 1? 

• Welke eerst volgende stap is nodig?

• Uitproberen!

© Jim van den Beuken

Juiste beweging

 4 Mooi idee, lijkt nog onhaalbaar

 3 Verschillende richtingen en ideeën die interessant zijn 

 2 Een plan gekozen

 1 Gelukt, dagelijks merkbaar



Focus op juiste beweging = eerst 
volgende stap

4

3

2

1

Juiste inspiratie
hinderende (voor)oordelen, emoties & 
zwaarmoedigheid. Nodig: perspectief

Juiste beslissing
Vrijblijvendheid, vaag, whishful thinking, blijven 

dromen, geen eigen verantwoordelijkheid 

nemen. Nodig: Ja of Nee, Eigenaarschap. 

Doelen die passen bij wat je kunt (regelen)

Juiste acties
Kip zonder kop, inconsistentie, gebrek 

aan samenwerking, half werk. Nodig: 

doen wat bijdraagt, de rest laten.
*) gebaseerd op de krachtbaan en wildoe van Jim van den Beuken zoals beschreven in 
Ja en Nee, realiseren wat de moeite waard is (Lannoo). Meer weten of begeleiding 
door BzB: info@vitalzone.eu of www.bluezonebrabant.nl. 

mailto:info@vitalzone.eu


Wat kunnen we concreet doen? 

Zelf + naasten
• Vrijwilligerswerk

• Meer fietsen

• Wandelgroepen

• Zingevingsworkshops: waar sta jij voor op?

• Gezonde keuzen/eten

• Tuinieren

• Geld op orde

• Lol aan samen en gezond koken

• Minder dan 2 uur per dag TV/beeldscherm 
kijken

• Buren leren kennen / goede buur zijn

• ...

Wijk & Werk
• Aanleg van groene wandel en fietszones

• In organisaties zelf doen wat we preken

• Gezond eten goedkoop en gemakkelijk maken

• Stadsboeren

• Gezamenlijke hobby's, interesses, werk bevorderen

• Verbieden snackbar binnen 200m van school

• Aanmoedigen ondernemingen en scholen om 
productaanbod en te leren van Blue zone principes

• Barrières voor zinvolle bijdragen zoals vrijwilligerswerk 
verlagen (behoud uitkering)

• Speciale zakken voor medicijnresten in ziekenhuizen en 
apotheek

• Drinkbare rivieren, eetbare collectieve tuinen, …



Eten

Middelen/tijd en 2 belangrijkste 
hindernissen

Volgende stappen en afspraken in 
agenda’s

Door wie & aanspreekpunt 
Namen. Minimaal 1 persoon die het direct aangaat. Wie vragen we 

er nog bij?

Voor wie en waar?Welk probleem (of kans)
Waar loopt het lastig, wie heeft er last van, welke kansen worden onvoldoende benut, wat blijft hardnekkig terugkomen. Ervaringen en cijfers.

Titel en doel
Zo concreet mogelijk beschrijven svp. Tekening mag.

Hoe weten we of het is gelukt? Te merken aan?

Erbij horen
Hoe kunnen we elkaar welkom heten, naasten betrekken of (nog) 

meer thuis voelen in de buurt of op het werk. Hoe lossen we 
spanningen goed op.

Zin in het leven
Hoe kunnen we doel om op te staan, inspannen-ontspannen, goed 

slapen, omgaan met tegenslag, gezonde ruil verbeteren?  

Gezonde Omgeving
Hoe kan bouw, inrichting, natuur of buurt de oplossing waardevoller 

of gezonder maken?

Bewegen



Samen verkennen



30 minuten: zelf organiseren

• Zoek een tafel met ongeveer 7 mensen, goede mix. Vind leuke mensen of 
een goed thema. 

• Samen een doel verkennen en benoemen waar ieder warm voor loopt 
(delen en inspireren maar svp niet doordrammen met eigen doel).

• Brainstorm over het initiatief en wat ervoor nodig is om het te laten 
werken.

• Bewaak samen de tijd. Schrijf conclusies op. 

• 16.30 Korte pitch (1-2 minuten). Wie vertelt. Wat is veelbelovend, waar kun 
je steun of feedback nog goed voor gebruiken. Laat zien waar je 
enthousiast voor bent. Mag op ludieke manier. Klaar maar niet af.





Krachten bundelen / thema’s uitwerken

Eigen initiatieven en/of:

Blue Zone in je eigen organisatie / zelf 
doen wat we vragen van anderen (practice
what we preach)

Uitdragen van geluk en gezondheid met de 
5 pijlers van Blue Zone Brabant

Drinkbare rivieren / actie langs de Maas



Vervolg

19 jan 2018.  Samen (door) starten

23 mei 2018. Blue Zone Brabant II

Groter maken. Podium bieden. Feedback 
krijgen. Van 14-18 uur.

Sept. 2018. Blue Zone Brabant III

Impact maken. Nieuwe financieringsvormen 
verkennen. Podium bieden. Van 14-18 uur.


