
            

Ambassadeurs Beweging Limburg Positief Gezond 
 
 
Rol ambassadeur Beweging Limburg Positief Gezond (LPG) 
 
Meehelpen om de olievlek van positieve gezondheid in Limburg te verspreiden door te inspireren en een rol te spelen 
in de oriëntatie van organisaties en individuen om zich het gedachtegoed eigen te maken:  

• Actief en zichtbaar uitdragen gedachtegoed van positieve gezondheid  

• Inspireren van Limburgers om met positieve gezondheid aan de slag te gaan  
o Middels verzorgen fysieke bijeenkomsten (presentaties, workshops, lezingen ed.) 
o Middels inzet eigen communicatiekanalen  

• Delen van eigen kennis, ervaringen, best practices op het gebied van positieve gezondheid  

• Meedenken en adviseren over doorontwikkelingen tools en best practices positieve gezondheid 

• Promoten van de Beweging LPG als middel om verbinding met elkaar te leggen en kennis te vergaren en 
delen.  

 
 
Randvoorwaarden voor ambassadeurschap Beweging Limburg Positief Gezond.  
Een ambassadeur:  

• is woonachtig in Limburg  

• is bevlogen door het gedachtegoed van positieve gezondheid  

• draagt de Beweging Limburg Positief Gezond een warm hart toe 

• heeft een basismodule positieve gezondheid doorlopen (basismodule IPH, Blauwe Zorg,  StandBy of 
Noordelijke Maasvallei of blended module Positieve Gezondheid) 

• woont met enige regelmaat intervisiebijeenkomsten en/of ambassadeursbijeenkomsten verzorgd door de 
Beweging LPG 

• is kortom voldoende toegerust om ambassadeur te zijn (kwaliteitsbewust) 

• is bereid om eigen ervaringen/expertise/best practices op het gebied van positieve gezondheid in te zetten en 
te delen met anderen.  

• maakt zichtbaar dat hij/zij als ambassadeur actief is vanuit de Beweging LPG. Denk aan: gebruik logo 
Beweging LPG, zelfde huisstijl tijdens presentatie.  

 
 
De beweging LPG biedt ambassadeurs: 

• Actuele kennis over (ontwikkelingen binnen) Beweging Limburg Positief Gezond  

• Ondersteuning/scholing in uitoefenen ambassadeurschap 

• Deel uitmaken van de Beweging LPG 

• Organisatie van ambassadeursbijeenkomsten, eventueel in combinatie met niet-ambassadeurs 

• Linken van vragen uit het veld aan ambassadeurs, rekening houden met ieders aandachts(werk) gebied/ 

professionele specialisatie 

• Een platform waar ambassadeurs elkaar kunnen ontmoeten, ideeën en ervaringen kunnen uitwisselingen en 

nieuwe ontwikkelingen kunnen ontstaan 

• Helderheid over vergoedingen voor inzet ambassadeurs. Beweging LPG faciliteert naar vermogen de inzet 

van een ambassadeur, zie aparte inzet ** 

• Ontwikkelen van een PR-toolkit die ambassadeurs kunnen inzetten bij hun ambassadeurschap voor de 

beweging 

** 

Facilitering door Beweging LPG bij inzet als ambassadeur voor de Beweging LPG:  
 
Wat we bieden als het gaat om onkostenvergoeding: 
- 50 € voor een gesprek of workshop, duur 2-3 uur incl. voorbereiding, max. 150€ / maand (i.v.m. 

vrijwilligersvergoeding) 
 reiskosten indien het niet mogelijk is te declareren bij organisatie/vraagsteller 

-  materialen die nodig zijn voor rol ambassadeur (bijv. op een infomarkt of bij een presentatie) 

 
Onderscheid met implementatiecoaches: 
Binnen de provincie Limburg zijn een aantal implementatiecoaches opgeleid vanuit het provinciaal scholingsplan. Die 
hebben een andere rol dan de ambassadeurs.  
We maken een overzicht waarin dat onderscheid visueel weergegeven wordt, maar in het kort zit het in het inspireren 
en aanjagen (ambassadeurs) en implementeren (implementatiecoaches) 

 


