
Donderdag 25 maart 2021

Leeratelier Positieve Gezondheid: 

Samen verder groeien!



Wijzer in de Wijk Welzijn op Recept
Alphen aan den Rijn 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwj-LvGABo

https://www.youtube.com/watch?v=Xwj-LvGABo


Wijzer in de Wijk
Stevenshof Vitaal - Leiden

Welkom bij het 
Leeratelier Positieve 
Gezondheid: 
Samen verder 
groeien!

https://youtu.be/6P
20G4aha6c

Opwarmertje
voor de bijeenkomst.

We starten met het 
programma om 
15.00 uur 

https://youtu.be/6P20G4aha6c


Donderdag 25 maart 2021

Leeratelier Positieve Gezondheid: 

Samen verder groeien!



Welkom

•Afspraken

•Kennismaking Werkgroep Leeratelier

•Programma



Afspraken voor een goede bijeenkomst:

• Graag uw voor- en achternaam aan geven. 

Door te klikken op de 3 puntjes naast uw eigen 

videobeeld. Zo zien de andere deelnemers u naam

• Microfoon op mute. Wanneer u wat wilt zeggen kunt 

u de microfoon aanzetten

• U kunt iedereen in beeld krijgen door rechtsboven

te kiezen voor of gallery (allemaal) of speakers view 

(degene die spreekt). (advies begin op speakers, bij 

break-out op gallery.



Voorstellen werkgroep

Ellen van Steekelenburg, Coördinator Positieve Gezondheid GGD

Eva van Steenbergen, Programma adviseur Reos

Susan van der Pas, Lector van Sociale Innovatie en Ondernemerschap en programmaleider van de werkplaats Sociaal Domein Den 
Haag Leiden

Ido de Vries, Docent Toegepaste Psychologie en bij het lectoraat is hij werkzaam als projectleider van het project Duurzaam Actief 
Burgerschapwerkplaats Sociaal Domein Den Haag Leiden

Marieke van Schie, Project adviseur Reos



Toelichting programma

14.45 Inloop, inspirerende filmpjes tot aanvang

15.00 Welkom en toelichting programma

15.10 Wat willen de deelnemers ophalen?

15.15 Toelichting op het waarom en waartoe van vanmiddag door Kernpartner Alliantie – en Werkplaats Den Haag & Leiden

15.20 Presentaties: inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 In gesprek met elkaar in break-out groepen

16.10 Pauze

16.15 Vervolg break-out groep, Wat heb je nodig om verder te komen en zo Positieve Gezondheid in deze regio groter te maken?

16.30 Terugkoppeling

16.40 Vooruitkijken naar een volgende Leerbijeenkomst: wat moet daar gebeuren?

16.50 Afronding en check out

17.00 Einde



De Pitches 

1. Nano; Het andere gesprek   

Het positieve gezondheidsgesprek in de 

spreekkamer: hoe pakken wij dit  aan? 

Selma Jonkers (huisarts) en Naomi van 

de Ven POH GGZ 

2. Micro: Hoe georganiseerd in de praktijk  
 

  

Hoe organiseer ik Positieve Gezondheid in mijn 

praktijk en samenwerking in Huisartsenpraktijk 

Hooghkamer Voorhout? 

Dick Koster (huisarts) en Carola van 

Maris Wijkmanager bij Stichting 

Zorggroep Voorhout 

3. Meso : Hoe georganiseerd in de wijk   

Hoe werken wij in ons Wijksamen-

werkingsverband in Noordwijk met het 

gedachtengoed Positieve Gezondheid samen? 

Ria Eijck Wijkcoördinator Noordwijk  

4. Macro: Hoe organiseren wij het in de regio   

Hoe willen wij in de regio ZHN Positieve 

Gezondheid implementeren en omarmen? 

Alliantie Positieve Gezondheid ZHN Eva 

van Steenbergen (Reos) en Ellen van 

Steekelenburg (GGD) 

 



Wie zijn we ….

• Zie hiervoor de link van Ido in de chat

• Mentimeter:

In welke sector ben je werkzaam?

Hoe bekend is het concept Positieve Gezondheid voor 

jou?



Wat is jullie doel van dit 
leeratelier?

• Wat willen jullie ophalen vanmiddag?

• Wat moet er vanmiddag gebeuren wil je tevreden terug 
kijken op deze leerbijeenkomst?

• Graag antwoorden in de Chat….

• Samenvatting door Ido 



Programma

14.45 Inloop, inspirerende filmpjes tot aanvang

15.00 Welkom en toelichting programma

15.10 Wat willen de deelnemers ophalen?

15.15 Toelichting op het waarom en waartoe van vanmiddag door Kernpartner Alliantie – en Werkplaats Den Haag & Leiden

15.20 Presentaties: inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 In gesprek met elkaar in break-out groepen

16.10 Pauze

16.15 Vervolg break-out groep, Wat heb je nodig om verder te komen en zo Positieve Gezondheid in deze regio groter te maken?

16.30 Terugkoppeling

16.40 Vooruitkijken naar een volgende Leerbijeenkomst: wat moet daar gebeuren?

16.50 Afronding en check out

17.00 Einde



1e leeratelier Positieve Gezondheid:
‘Samen verder groeien’

Suzan van der Pas, WSD en Ellen van Steekelenburg, GGD HM

25 maart 2021



Waarom een leeratelier?

• Leren begint met kennis

• Leren is het nieuwe inspireren

• Leren is leuk!



Wat is een leeratelier?

Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap 
waar mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk 
samenkomen vanuit een gezamenlijke interesse en 
kennisvraag. Het doel is tweeledig:

• Kennisuitwisseling en -ontwikkeling

• Innovatie door ontwikkeling van hands-on-tools voor 
het werkveld

WERKEN VANUIT DE PRAKTIJK!



Wat is de rol van WSD in de Alliantie?

• Inzet van docent-onderzoeker voor begeleiden van 
leerateliers en onderzoek PG in de praktijk

• Inzet van studenten Toegepaste psychologie en Social
work Hogeschool Leiden

• Contact met andere landelijke werkplaatsen



Waartoe een leeratelier?

• Kennismaken met elkaar in de regio

van inwoner tot bestuurder, en iedereen daartussen

• Goede voorbeelden delen: 

Hoe dan? Zo dus!

• Netwerk opbouwen om samen verder 

te groeien….



Programma

14.45 Inloop, inspirerende filmpjes tot aanvang

15.00 Welkom en toelichting programma

15.10 Wat willen de deelnemers ophalen?

15.15 Toelichting op het waarom en waartoe van vanmiddag door Kernpartner Alliantie – en Werkplaats Den Haag & Leiden

15.20 Presentaties: inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 In gesprek met elkaar in break-out groepen

16.10 Pauze

16.15 Vervolg break-out groep, Wat heb je nodig om verder te komen en zo Positieve Gezondheid in deze regio groter te maken?

16.30 Terugkoppeling

16.40 Vooruitkijken naar een volgende Leerbijeenkomst: wat moet daar gebeuren?

16.50 Afronding en check out

17.00 Einde



Toelichting spelregels Pitches

We hebben 4 pitches geselecteerd

Elke pitch duurt  5 minuten (wekker loopt mee)

Tussendoor evt.  tijd voor 1 korte vraag

Vragen kunnen via de chat!

Tip;

Handig instelling Zoom nu op speaker view …. (via stippellijn rechtsboven)



Pitches
15.20 Pitch 1 (5 min): Nano; Het andere gesprek?

Het positieve gezondheidsgesprek in de spreekkamer: hoe pakken wij dit aan? 
Door Selma Jonkers (huisarts) en Naomi van de Ven POH GGZ

15.27 Pitch 2 (5 min): Micro: Hoe georganiseerd in de praktijk? 
Hoe organiseer ik Positieve Gezondheid in mijn praktijk en samenwerking in 
Huisartsenpraktijk Hooghkamer Voorhout? Door Dick Koster (huisarts) en 
Carola van Maris Wijkmanager bij Stichting Zorggroep Voorhout

15.35 Pitch 3 (5 min): Meso : Hoe georganiseerd in de wijk?
Hoe werken wij in ons Wijksamenwerkingsverband in Noordwijk met het 
gedachtengoed Positieve Gezondheid samen? Door Ria Eijck 
wijkcoördinator Noordwijk

15.41 Pitch 4 (5 min): Macro: Hoe organiseren wij het in de regio?
Hoe willen wij in de regio ZHN Positieve Gezondheid implementeren en 
omarmen? Alliantie Positieve Gezondheid ZHN Eva van Steenbergen (Reos)



Presentatie leer atelier 
positieve gezondheid 

Selma Jonkers, huisarts

Naomi van der Ven, poh-ggz 
Jonkers&Otten huisartsenzorg

Vondellaan 35Aa te Leiden



De start,..

• Inspiratie door Machteld Huber: andere kijk op 
gezondheid

• Pilot GGD-zorg en zekerheid

• Poh GGZ 3 gesprekken 

• Huisarts “andere gesprek”



Het andere gesprek in de 
praktijk

• Hotspotters

• Onduidelijke klachten: SOLK

• Wat is er hier aan de hand?

• Nieuwe patiënten, etc..



Mijn eerste gesprek 

• "hotspotter”, Iraanse man 49 jaar

• vluchteling PTSS, Iraanse vrouw, veel lichamelijke 
klachten, geduid als fibromyalgie, erg veel pijn, 
centrum 40-45, fysiotherapie, reumatoloog, neuroloog, 
psychiater. 

• Spinnenweb,..





Na een paar maanden,…



Mijn eerste gesprek,..

• Motivatie om door te gaan

• Snel tot de kern

• Zorg op de juiste plek krijgen

• Werkplezier

• Oefenen met tijds investering



Toekomst

• Inspiratie sessie’s met collega’s gezondheidscentrum

• Wijksamenwerkingsverband



Net uitgekomen,..



Pitches
15.20 Pitch 1 (5 min): Nano; Het andere gesprek?

Het positieve gezondheidsgesprek in de spreekkamer: hoe pakken wij dit aan? 
Door Selma Jonkers (huisarts) en Naomi van de Ven POH GGZ

15.27 Pitch 2 (5 min): Micro: Hoe georganiseerd in de praktijk? 
Hoe organiseer ik Positieve Gezondheid in mijn praktijk en samenwerking in 
Huisartsenpraktijk Hooghkamer Voorhout? Door Dick Koster (huisarts) en 
Carola van Maris Wijkmanager bij Stichting Zorggroep Voorhout

15.35 Pitch 3 (5 min): Meso : Hoe georganiseerd in de wijk?
Hoe werken wij in ons Wijksamenwerkingsverband in Noordwijk met het 
gedachtengoed Positieve Gezondheid samen? Door Ria Eijck 
wijkcoördinator Noordwijk

15.41 Pitch 4 (5 min): Macro: Hoe organiseren wij het in de regio?
Hoe willen wij in de regio ZHN Positieve Gezondheid implementeren en 
omarmen? Alliantie Positieve Gezondheid ZHN Eva van Steenbergen (Reos)



Pitch 2 Micro 

Hoe organiseer ik Positieve Gezondheid in mijn praktijk 
en samenwerking in Huisartsenpraktijk Hooghkamer
Voorhout? 

Door Dick Koster (huisarts) en Carola van Maris 
Wijkmanager bij Stichting Zorggroep Voorhout



Pitches
15.20 Pitch 1 (5 min): Nano; Het andere gesprek?

Het positieve gezondheidsgesprek in de spreekkamer: hoe pakken wij dit aan? 
Door Selma Jonkers (huisarts) en Naomi van de Ven POH GGZ

15.27 Pitch 2 (5 min): Micro: Hoe georganiseerd in de praktijk? 
Hoe organiseer ik Positieve Gezondheid in mijn praktijk en samenwerking in 
Huisartsenpraktijk Hooghkamer Voorhout? Door Dick Koster (huisarts) en 
Carola van Maris Wijkmanager bij Stichting Zorggroep Voorhout

15.35 Pitch 3 (5 min): Meso : Hoe georganiseerd in de wijk?
Hoe werken wij in ons Wijksamenwerkingsverband in Noordwijk met het 
gedachtengoed Positieve Gezondheid samen? 
Door Ria Eijck wijkcoördinator Noordwijk

15.41 Pitch 4 (5 min): Macro: Hoe organiseren wij het in de regio?
Hoe willen wij in de regio ZHN Positieve Gezondheid implementeren en 
omarmen? Alliantie Positieve Gezondheid ZHN Eva van Steenbergen (Reos).



Positieve 
gezondheid in 

Noordwijk
Leeratelier positieve 

gezondheid 25 maart 2021



Verleden

Werkgroep gevormd  2019

Informatiebijeenkomst november 
2019

Training februari 2020

Bijdrage aan omgevingsvisie 
maart-juli 2020

Ambassadeursbijeenkomst februari 
2021



Heden

Vervolg plannen op 
ambassadeursbijeenkomst

Basistraining voor 
ambassadeurs 

Projectplan maken



Toekomst

Ambassadeurs verspreiden 
gedachtengoed

Activiteiten en aanbod worden 
aangepast

Nieuwe activiteiten/samenwerking 
worden ontwikkeld

Kennis en ervaring delen

Inwoners actief betrekken



Wie zijn 
betrokken?

Werkgroep:

• Welzijn Noordwijk,

• JOGG, 

• CJG, 

• 1e lijn

Ambassadeurs: 

• woningcorporaties, 

• gehandicaptenzorg, 

• 1e

lijnsprofessionals, 

• Welzijn Noordwijk, 

• Leefstijlcoach, 

• Reuring,  



Vraag
Hoe gaan we inwoners actief betrekken

bij positieve gezondheid?



Pitches
15.20 Pitch 1 (5 min): Nano; Het andere gesprek?

Het positieve gezondheidsgesprek in de spreekkamer: hoe pakken wij dit aan? 
Door Selma Jonkers (huisarts) en Naomi van de Ven POH GGZ

15.27 Pitch 2 (5 min): Micro: Hoe georganiseerd in de praktijk? 
Hoe organiseer ik Positieve Gezondheid in mijn praktijk en samenwerking in 
Huisartsenpraktijk Hooghkamer Voorhout? Door Dick Koster (huisarts) en 
Carola van Maris Wijkmanager bij Stichting Zorggroep Voorhout

15.35 Pitch 3 (5 min): Meso : Hoe georganiseerd in de wijk?
Hoe werken wij in ons Wijksamenwerkingsverband in Noordwijk met het 
gedachtengoed Positieve Gezondheid samen? Door Ria Eijck 
wijkcoördinator Noordwijk

15.41 Pitch 4 (5 min): Macro: Hoe organiseren wij het in de regio?
Hoe willen wij in de regio ZHN Positieve Gezondheid implementeren en 
omarmen? Alliantie Positieve Gezondheid ZHN Eva van Steenbergen (Reos).



Positieve Gezondheidsvirus in de regio:





WHY: Alliantie PG?

Regionaal krachten bundelen  

Effecten op lokaal niveau 

versnellen 

Vanuit: 

verbinding & plezier

wijkgericht 

met lef



Energie zou niet moeten uitgaan naar het beschermen 

van kiemen van de gewenste vernieuwing. 

Het is essentieel om te investeren in het onderzoeken van 

wat er werkt in deze kiemen en mensen te 

helpen de werkzame bestanddelen 

te vertalen naar 

hun eigen context.

‘Van kleine doorbraak naar grootschalige vernieuwing’, 

door Suzanne Verdonschot. 

https://www.kessels-smit.com/files/2020_Verdonschot_-_Van_kleine_doorbraak_naar_grootschalige_vernieuwing-111937992982.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=GUT
M8xnh7DM

https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM


Toelichting programma

14.45 Inloop, inspirerende filmpjes tot aanvang

15.00 Welkom en toelichting programma

15.10 Wat willen de deelnemers ophalen?

15.15 Toelichting op het waarom en waartoe van vanmiddag door Kernpartner Alliantie – en Werkplaats Den Haag & Leiden

15.20 Presentaties: inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 In gesprek met elkaar in break-out groepen

16.10 Pauze

16.15 Vervolg break-out groep, Wat heb je nodig om verder te komen en zo Positieve Gezondheid in deze regio groter te maken?

16.30 Terugkoppeling

16.40 Vooruitkijken naar een volgende Leerbijeenkomst: wat moet daar gebeuren?

16.50 Afronding en check out

17.00 Einde



Breakout rooms 

• Totaal 8 groepen, indeling is van te voren gemaakt en is aangepast vandaag aan 
de aanwezigen 

• Per groep een begeleider, zij/hij zal zich introduceren

• Tijdsduur van het gesprek 40 minuten incl. een pauze 

• Doel is van elkaar leren en elkaar inspireren in het toepassen Positieve 
Gezondheid

• Start met kort voorstelronde en volg de groepsbeleider 

• In het gesprek is er ruimte voor vragen te stellen aan elkaar.

• Laatste minuut gaat er een teller lopen voor de afronding en de samenvatting.

• De gespreksleider deelt de top 3 in de chat (wat moet er gebeuren voor de groei 
van positieve gezondheid in het werk). 

• Denk aan een pauze momentje….. (5-10 min gezamenlijk vaststellen)



Lets Breakout !!!

• Let op! Geef akkoord voor 

toegang tot de groep

• Veel plezier

• Daarna gaan we plenair 

weer verder… om 16.30 uur

Dit gaat vanzelf..



Korte pauze ?
5 minuten… 



Welkom terug !

Groepsleiders willen jullie de top 3 in de chat zetten?



Toelichting programma

14.45 Inloop, inspirerende filmpjes tot aanvang

15.00 Welkom en toelichting programma

15.10 Wat willen de deelnemers ophalen?

15.15 Toelichting op het waarom en waartoe van vanmiddag door Kernpartner Alliantie – en Werkplaats Den Haag & Leiden

15.20 Presentaties: inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 In gesprek met elkaar in break-out groepen

16.10 Pauze

16.15 Vervolg break-out groep, Wat heb je nodig om verder te komen en zo Positieve Gezondheid in deze regio groter te maken?

16.30 Terugkoppeling

16.40 Vooruitkijken naar een volgende Leerbijeenkomst: wat moet daar gebeuren?

16.50 Afronding en check out

17.00 Einde



Terugkoppeling door Ido de Vries



Toelichting programma

14.45 Inloop, inspirerende filmpjes tot aanvang

15.00 Welkom en toelichting programma

15.10 Wat willen de deelnemers ophalen?

15.15 Toelichting op het waarom en waartoe van vanmiddag door Kernpartner Alliantie – en Werkplaats Den Haag & Leiden

15.20 Presentaties: inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 In gesprek met elkaar in break-out groepen

16.10 Pauze

16.15 Vervolg break-out groep, Wat heb je nodig om verder te komen en zo Positieve Gezondheid in deze regio groter te maken?

16.30 Terugkoppeling

16.40 Vooruitkijken naar een volgende Leerbijeenkomst: wat moet daar gebeuren?

16.50 Afronding en check out

17.00 Einde



Vooruitkijken naar een volgende 
Leerbijeenkomst: wat moet daar 
gebeuren?

We gaan aan het werk met de info in de chat.

Datum volgende keer? 

Dinsdag 29 juni 2021 15.00-17.00 uur

• Wat heeft vandaag voor jou opgeleverd? 

• Graag 1 woord in de mentimeter, zie link in de chat. 



Toelichting programma

14.45 Inloop, inspirerende filmpjes tot aanvang

15.00 Welkom en toelichting programma

15.10 Wat willen de deelnemers ophalen?

15.15 Toelichting op het waarom en waartoe van vanmiddag door Kernpartner Alliantie – en Werkplaats Den Haag & Leiden

15.20 Presentaties: inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 In gesprek met elkaar in break-out groepen

16.10 Pauze

16.15 Vervolg break-out groep, Wat heb je nodig om verder te komen en zo Positieve Gezondheid in deze regio groter te maken?

16.30 Terugkoppeling

16.40 Vooruitkijken naar een volgende Leerbijeenkomst: wat moet daar gebeuren?

16.50 Afronding en check out

17.00 Einde



Afronding en checkout

Dank voor deelname

Dank aan de pitchers en de groepsleiders

Dank aan de organiserende werkgroep

Dank voor het invullen van de enquête 

(nu gelijk via de link in de chat of bij het verslag)

En tot 29 juni ?


