OPDRACHTEN EN PROJECTVOORSTELLEN

ONDERWERP/NAAM PROJECT:
Toepassing van Positieve Gezondheid binnen de afdeling WMO van een gemeente.

INLEIDING/ACHTERGROND/CONTEXT VAN HET ONDERWERP:
In 2011 presenteerden Machteld Huber et al. met een coverpublicatie in de British Medical Journal een
nieuw concept van gezondheid: ‘Health as the ability to adapt and to self-manage, in the face of social,
physical and emotional challenges’. Dit concept beschrijft gezondheid niet als een statische situatie,
zoals de oude WHO-definitie, maar stelt functioneren, veerkracht en Zelfregie centraal. Dit wordt
Positieve Gezondheid (PG) genoemd.
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Gemeenten hebben hiermee de opdracht mensen te ondersteunen die niet op eigen kracht zelfredzaam
zijn. De gemeente is volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te
compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning. Het doel hierbij is om zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Een
persoon kan zich melden bij het Wmo-loket of Sociaal wijkteam van de gemeente met het verzoek om
ondersteuning. Er volgt een gesprek met een consulent die met de persoon onderzoek doet naar de
persoonlijke situatie.
Het inrichten van de uitvoering van de Wmo volgens het gedachtengoed van Positieve Gezondheid
vraagt een switch van mindset: het denken in eigen mogelijkheden in plaats van focus op de
beperkingen.

PROBLEEMOMSCHRIJVING EN RELEVANTIE:
In de gemeentelijke beleidsnotitie’s van veel gemeenten staat benoemd dat de brede definitie van
gezondheid, het gedachtengoed van Positieve Gezondheid, omarmt wordt. Gemeenten geven aan
zoekende te zijn hoe uitvoering te geven aan Positieve Gezondheid in hun werkprocessen. De Beweging
Limburg Positief Gezond is gevraagd om advies hierin.
Om goed te kunnen adviseren is het nodig eerst zicht te krijgen op in mate en manier waarop
gemeenten Positief Gezondheid toepassen in de uitvoering.

DOELSTELLING OF ONDERZOEKSVRAAGSVRAAG (EN EVENTUELE DEELONDERWERPEN OF
DEELVRAGEN):
Op welke wijze wordt aan het gedachtengoed van Positieve Gezondheid vorm gegeven binnen de
afdeling WMO van een gemeente?
- Waaruit blijkt de toepassing van Positieve Gezondheid?
- Waaruit blijkt de toepassing van Positieve Gezondheid de afdeling WMO iets oplevert?
- Welke signalen heb je opgemerkt van waar Positieve Gezondheid niet kan worden toegepast?
Opmerking: Deze vraagstelling(en) is(/zijn) op te splitsen in de afdeling beleid en de afdeling uitvoering
van de WMO.

PRIORITEIT VAN HET PROJECTVOORSTEL:
Hoog, vanwege de actualiteit: deze vraag is concreet gesteld aan de Beweging en hier is ook al
Thematafels aan gewijd.
Het ophalen van goede ervaringen motiveert anderen om ook aan de slag te gaan met de toepassing van
.
En we willen er de verbindingen mee maken naar de andere afdelingen van het sociaal domein
(participatie; jeugd; zorg en welzijn).
SOORT OPDRACHT:
(Onderszoeks)project
VERWACHTE ACTIVITEITEN VAN DE LEERLING:
De studenten:
- bestuderen de theorie omtrent Positieve Gezondheid en de gezonde wijkaanpak
- schrijven een projectplan
- voeren het onderzoek uit:
VOORBEELD:
- contacteren de deelnemers
- verzamelen de data (d.m.v. interviews)
- verwerken de data (en analyseren waar mogelijk statistisch)
- interpreteren de data
- Koppelen de testresultaten terug aan de begeleider/opdrachtgever.
- Maakt een eindrapportage met een verantwoording en interpretatie van de gevonden resultaten

VERWACHTE TIJDSINVESTERING VAN DE LEERLING:
In overleg
GEBODEN ONDERSTEUNING DOOR OPDRACHTGEVER:
Alleen op afroep beschikbaar.
DUUR/PERIODE VAN DE OPDRACHT / PROJECT:
In overleg

EINDPRODUCTEN:
Rapport / aanbeveling

OPDRACHTGEVER: Beweging Limburg Positief Gezond
Voor meer informatie:
info@limburgpositiefgezond.nl
06-11141893

