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Gelukkig, gezond en lang leven is een stevige uitdaging maar komt nog niet zo 

veel voor. Uit onderzoek blijkt dat op sommige plekken in de wereld dit wel het 

geval is, zogenaamde Blue Zones. Blue Zones zijn plekken waar gemeenschap

pen erin slagen om geluk, goede gezondheid en vitaal oud worden iedere dag 

waar te maken. Ze kennen een hoog percentage honderdjarigen. Mensen eten 

en drinken gezond, bewegen natuurlijk, vinden een goede balans tussen werk 

en ontspanning, hebben een doel om voor te leven, voelen zich thuis in hun leef

omgeving, staan dichtbij naasten en horen bij een productieve gemeenschap.

In Blue Zone Brabant delen we de ambitie om geluk en gezondheid te laten  

groeien in leef-, woon- en werkomgeving. We komen steeds nadrukkelijker de 

gevolgen van complexe problematiek tegen, zoals depressie, eenzaamheid,  

obesitas en vervuiling. We geloven dat Blue Zone een positief en inspirerend  

perspectief kan bieden om positieve veranderingen tot stand te brengen.

In onze aanpak werken gemeenschappen actief samen met scholen, bedrijven, 

organisaties, gemeente en provincie om zaken die er voor hen toe doen te  

verbeteren. Design-thinking methodes zoals actieve participatie van gebruikers/

bewoners, prototypes opzetten en intelligent meten, worden gebruikt om snel voort-

gang te maken. We bouwen effectieve samenwerkingsverbanden, maken nieuwe 

verbindingen en stimuleren gedragsverandering in de richting van geluk en gezond-

heid, waarbij we gebruik maken van de inspiratie en ervaringen van Blue Zones. 

We hebben creativiteit, talent en lef nodig van iedereen om sociale ecosystemen 

te voeden en een positief leefklimaat te realiseren. De potentie van samenwerking 

tussen instanties en levendige gemeenschappen is hoog. Doe mee! Start je eigen 

Blue Zone hub of neem contact met ons op via info@vitalzone.eu.

Blue Zone Brabant leidt, kick-start en ondersteunt lokale Blue Zones, en wordt 

gesteund door Waterschap Aa & Maas, Provincie Noord-Brabant, BrabantZorg, 

RiWa en Gemeente Oss. We werken samen met de Radboud Universiteit Nijmegen 

en het Louis Bolk Instituut. We hopen dat ook jouw organisatie mee wil doen.   

Kijk op www.bluezonebrabant.nl 

of neem contact op via info@vitalzone.eu!
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Deze test helpt om een inschatting te maken van de huidige situatie ten  

opzichte van een ideale Blue Zone. Geef aan om welk gebied het gaat en 

neem zoveel mogelijk aanwijzingen vanuit mensen, omgeving, infrastructuur 

en natuur hierin mee. Je kunt het zelfs aan de locals vragen! Deze test kan  

ook goede ideeën aanwakkeren en inzicht geven in mogelijke oplossingen.  

Op welke ‘zone’ heeft deze test betrekking? De wijk die je bezoekt?  

Je eigen woonwijk, je werkomgeving? Anders:

Jouw indruk Zone:

Helemaal 
niet 

Een
beetje

Redelijk 
veel

Heel
erg veel 

Geen 
antwoord

1 Ik voel me welkom in deze omgeving 

2
Ik krijg energie van het omgaan met 
mensen die hier wonen

3
Ik merk op dat veel mensen actief 
bewegen

4
Mensen zien er gelukkig, tevreden  
of optimistisch uit 

5 Mensen zien er gezond en vitaal uit

6
Mensen lijken genoeg middelen en aan-
dacht te hebben om voor zaken te zorgen 

7
Omwonenden lijken om elkaar te geven 
en voor elkaar te zorgen

8 Mensen lijken productief 

9 De omgeving is prettig, schoon en veilig 

10
Natuur lijkt hier een belangrijke rol te 
spelen in het dagelijkse leven

11
Als je al je waarnemingen en kennis mee-
neemt in je beoordeling, hoe zou je geluk 
en gezondheid op deze plek inschatten?*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12
Hoe zou je de vitaliteit van deze plek 
inschatten?*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Om te verkennen  

Welke actie of beslissing zou je aanbevelen als prioriteit? 

Wat koester je en wil je graag behouden? 

Wat verrast 

je of wat is 

onverwacht in 

dit gebied?

Zou je hier 

graag willen wonen/

werken? Wat zou je 

graag mee naar huis 

willen nemen? 

Als je al je

zintuigen optimaal 

gebruikt (ruiken, luisteren, 

kijken, proeven, voelen), 

welke extra informatie 

krijg je over deze

zone?  

Als de plek waar

je je nu bevindt een 

levend organisme is, wat 

zou het ons vertellen?

Wat zou de volgende stap 

zijn in de evolutie van

dit organisme?

Als je een van de 

mensen hier bent die 

meestal niet gezien of 

gehoord worden, wat 

zou je dan aangeven 

of opmerken? 
●Hoe kun je een

plek herkennen 

waar geluk en 

gezondheid 

bloeit? 

Wat zou verbeterd 

kunnen worden en

op welke wijze? Wat

kan bereikt worden in

 9 maanden vanaf nu? 

Wat is daar voor 

nodig? 

* (1 = erg laag en 10 erg hoog)
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Neem svp een foto van je bevindingen en deel je 

resultaten. Zo kunnen we leren wat het meest onze 

aandacht verdient. Je kunt twitteren met 

#bluezonebrabant en mailen naar info@vitalzone.eu  


