
“ik werd erg 

geïnspireerd 

door de 

energie die 

mensen 

uitstraalden”  

“We zijn 

heel erg 

geholpen 

met alle 

goede 

adviezen” 
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Hoe komen we samen verder om van Brabant e.o. 
een vitale zone te maken?  

Deze vraag liep als een rode draad door de Vital Zone werkbijeenkomsten; op 29 januari 

ondervonden we wat er mogelijk was, inspiratie opdoen, 55 initiatieven in beeld  en 9 

keer krachten bundelen en komen tot gezamenlijke initiatieven. Op 23 mei samenkomen 

om te laten zien wat al gelukt is, 14 pitches te verrijken en versterken, 3 

aanmoedigingsprijzen uitreiken, commitment te tonen en te beslissen over de volgende 

stap om het initiatief merkbaar groter te maken. Op 27 september kregen initiatiefnemers 

van 4 inspirerende en kansrijke initiateven adviezen over welke acties om te verstevigen 

en maatschappelijk rendement te vergroten.

Marlies Kampschreur en Jim van den Beuken van Vital Zone Instituut lichten het 

gedachtengoed van Vital Zone toe, waardoor richting, bundeling & focus ontstaat tussen 

de vele initiatieven. Professor Ger Hofstee geeft een lezing Social Return on Investment 

(inleiding en lezing terug te vinden op www.vitalzone.eu) met hierin o.a. de aansporing 

om bij de goede doelden marketing ook de doelgroep van de sponsor duidelijk voor ogen 

te hebben. En de tool om via 6 waarde domeinen en 82 variabelen bewijskracht en een 

overtuigend verhaal te genereren voor je goede doel of maatschappelijk initiatief. 
Na de groepssessies rond de 4 initiatieven een centrale afronding met #durf te vragen en 
de vraag Vital zones als woord en met model te gebruiken en laten zien hoe je initiatief er 
bij past. 

http://vitalzone.eu/voorbeelden.php


>300 ideeën om een viertal vitale initiatieven 
te verankeren en versterken

Blue Zone health en gelukkig ouder worden Avans & KBO.
Een persoonlijk gezondheidsdossier speelt in op de behoefte om eigen gezondheid en activiteit 
te behouden en te verbeteren. Uit de groep blijkt enthousiasme voor een persoonlijke koffer en 
meer groepen/generaties willen graag meedoen en laten zien hoe ze betrokken kunnen en willen 
worden. Salutogenese blijkt een veelbelovende ingang.

Voeding & bewegen in natuur. Veldens Voedsel.
Een actieve kerngroep met meerdere generaties aan boord, zet zich in voor bewust consumeren 
en zelf voedsel verbouwen. Ook ontmoeten en actief bewegen door tuinieren speelt een 
belangrijke rol. Uit de groep allerlei oplossingen hoe de –fysieke- plek in het dorp te verwerven + 
samen te werken met zorgaanbieder door dementie-vriendelijke tuin aan te leggen.

Meedoen aan onze Vitale en levendige buurt. Wij(k) de Ruwaard/Sterrebos 
(Brabantzorg, Gemeente Oss, BrabantWonen en het Hooghuis) hebben de sociaalste flat van 
Nederland voor ogen in een vitale leefomgeving, gebaseerd op de 6 Vital Zone pijlers. De groep 
vult aan met ervaring over buurt-apps (https://nextdoor.nl), voordeurgesprekken en tips om via 
collectieve zonnepaneel initiatieven ook de gezondere wijkbewoners erbij te betrekken. 

Schoon water en gezonde Maas. Waterschap Aa en Maas, Medischoon, schone 
maaswaterketen en community medicijn voor gezond water maken zich hard voor een 
communicatie- & gedragsveranderingscampagne om medicijnresten in ons water te beperken. 

https://nextdoor.nl/


Ontwikkelen en realiseren
1. Gezondheid in organisatie 

strategie & beleid
2. Wijkmeting / action research 

Helpen stoppen met
1. Ieder voor zich mentaliteit
2. Onhoudbare werk -of woon 

omgeving

Ontwikkelen en realiseren
1. Regio aanpak 
2. Krachtige coalities
3. Doorbraken voor gezond water

Helpen stoppen met
1. Elkaar tegenwerkende of langs elkaar 

werkende publieke organisaties en 
bedrijven

2. Netwerken waar het blijft bij praten, 
manifesten en vergaderen

3. Doen wat je altijd deed en iets anders 
verwachten

VitalZone Instituut en VitalZone Brabant coalitie
Wat kunnen we zoal doen? Coaching & transformatie.

Ontwikkelen en realiseren
1. Vitale medewerkers programma
2. Engagement cruciale doelgroepen 

(WilDoe programma patiënten en 
bewoners, pop up onderzoek etc)

Helpen stoppen met
1. Gezondheidsklachten op het werk (burn

out, overgewicht, verveling, geen 
energie, iets doen tegen beter weten in)

2. Ongezonde besluitvorming

info@vitalzone.eu


