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Alles voor vitale en
veerkrachtige Flevolanders!
Met onder andere:
een inspiratiemarkt, interactieve
deelsessies met praktijkvoorbeelden en
praktische tools

DEELSESSIES
1. Geestelijke gezondheid in het groen (Lennard Duijvestijn, IVN)
Als ervaringsdeskundige weet Lennard wat het is om in de natuur te werken aan een gezonde leefomgeving. De rust is te
vinden in de natuur. Maar kan natuur ook een rol spelen in de GGZ? Dit is Lennard nu aan het onderzoeken. Denk mee over
de totstandkoming van 20 green hubs in Nederland waar natuur als gezondheidsondersteuner voor GGZ werkt.
2. Sporten is Super COOL!: sporten voor mensen met een beperking (Denise Baars, Sportservice Flevoland, Anton Spaan,
Super COOL!, Sybrigje Westerhof, Grenzeloos Bewegen Zeewolde)
Super COOL! is een sportproject in Flevoland voor deelnemers met een verstandelijke beperking die samen met maatjes
sporten; elke 5 weken een andere sport en zo hun sporttalent ontdekken. Uniek aan Super COOL! is de samenwerking tussen
sportaanbieders, zorginstellingen en vrijwilligers. De Super COOL! groepen zijn actief in Almere, Lelystad, Noordoostpolder
en Zeewolde (Grenzeloos Bewegen). In deze deelsessie nemen wij je mee in de resultaten van de afgelopen jaren, de
methode en werkwijze van Super COOL! en er komt een deelnemer aan het woord. Wij geven u inzicht op welke wijze sport
en zorg kunnen samenwerken.
3. Kunst geeft energie (Myriam Cloosterman Kunstlink Flevoland)
Als je kunst maakt verras je jezelf. Denk aan bijvoorbeeld muziek maken, tekenen , dansen, toneelspelen, kleding ontwerpen
of teksten schrijven. Het geeft plezier om samen of alleen bezig te zijn, je voelt je trots als je je product aan anderen kunt
laten zien en beleeft de verrassing van wat je gaat creëren. ……allemaal positieve aspecten waar iedereen! van kan genieten.
Welke invloed heeft kunst op jouw positieve gezondheid? Maak het mee tijdens enkele workshops door professionals uit de
kunsten.
4. Een andere kijk op gezondheid en zorg (Chantal Walg Proscoop)
Wat betekent dit voor je dagelijkse werk als professional, beleidsmaker of bestuurder? Anders kijken en denken betekent
anders werken… maar hoe dan? Tijdens deze werksessie gaan we aan de slag met verschillende opdrachten met als doel het
anders denken en doen te stimuleren. Zin in nieuwe inspiratie? Kom dan naar deze werksessie en laat je verrassen!
5. Werken met Positieve Gezondheid in het Sociaal Wijkteam (Elleke Leijten, coördinator Sociaal Wijkteam Lelystad en
Karol Habryka, huisarts STEL)
Inwoners komen bij het Sociaal Wijkteam met vragen op het gebied van ondersteuning, dagbesteding, leefbaarheid,
activiteiten en ontmoeting. Elleke en Karol vertellen over de ervaringen met het werken vanuit de brede benadering van
Positieve Gezondheid en het spinnenweb in samenwerking met het gezondheidscentrum en het Sociaal Wijkteam. Aan de
hand van deze mooie voorbeelden, krijg je inzicht in tips, tools en stappen die je zelf kunt zetten.
6. Hoe het gedachtegoed van Positieve Gezondheid langzaam in de genen van Icare komt te zitten? (Irene Kos, trainer/coach
bij Icare)
Icare heeft als gewaagd doel gesteld: “Van meer betekenis zijn” . Daarom kiest Icare ervoor om te werken vanuit Positieve
Gezondheid. Wij nemen je mee in onze zoektocht hoe dit vorm te geven binnen onze organisatie en welk proces we
doorlopen. In deze deelsessie delen we graag successen die we vieren en de obstakels die we tegen komen. En hopen
handvatten mee te geven die je kunt benutten binnen je eigen organisatie.
7. Een Positief Gezonde Leefomgeving in Flevoland (Renate Spruijt, GGD Flevoland)
De Leefomgeving draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van inwoners. De leefomgeving wordt bepaald door de invloed
van milieuaspecten (zoals lucht en geluid) en de fysieke en de sociale factoren? Renate neemt je mee naar jouw Positief
Gezonde Leefomgeving en hoe je deze maakt. We gaan aan de slag met kenmerken die voor jou belangrijk zijn. Vervolgens
maken we de vertaalslag naar je werk. Hoe kun je aan de slag in je gemeente en je werk om bij te dragen aan een positieve
gezonde leefomgeving?
Thema’s die aan bod komen zijn: (Her) inrichting van de ruimte, Beschikbaarheid van voorzieningen, Jong Leren Eten en
Omgeving die uitnodigt tot bewegen.
8. Effectief platform voor verbinding, betekenis en vriendschap (Janet Turkstra oprichter Vraagelkaar en Roelf van Biessum
strategisch adviseur Vraagelkaar)
Wil je graag leren het goede gesprek te voeren over positieve gezondheid? Vraagelkaar heeft een uitgekiende methodiek
ontwikkeld om op een goede manier positieve gezondheid bespreekbaar te maken. In deze deelsessie ga je na een korte
uitleg hiermee aan de slag met speciaal ontwikkelde kaarten en andere handige hulpmiddelen.

