OPDRACHTEN EN PROJECTVOORSTELLEN

ONDERWERP/NAAM PROJECT: Scholingsplan Limburg Positief Gezond

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.
De Provincie Limburg heeft het gedachtengoed van Positieve Gezondheid omarmt en zet hierop in
middels de Sociale agenda 2020-2023 om achterstanden in de regio weg te werken. Als onderdeel van
deze agenda is er in Limburg een scholingsplan uitgerold om professionals te scholen in het werken
vanuit Positieve gezondheid en om deze werkwijze te implementeren in organisaties in Limburg
(www.limburgpositiefgezond/scholing). Om dit scholingsplan tot uiting te brengen worden
implementatie coaches opgeleid.
PROBLEEMOMSCHRIJVING EN RELEVANTIE:
Limburg is de eerste Provincie in Nederland die met het concept implementatiecoaches aan de slag gaat.
Van deze coaches wordt verwacht dat ze het gedachtengoed van Positieve gezondheid binnen de
organisatie verder verspreiden. Dit betekent dat ze groepen gaan trainen, maar ook intervisie
organiseren en het implementatietraject in de organisatie mee vorm geven. Er is nog niet geëvalueerd
hoe de implementatiecoaches dit aanpakken. Hoe geven ze hun rol vorm binnen de organisatie? Wat
lukt wel? Waar lopen ze tegenaan? Wat hebben ze nodig om hun rol beter te kunnen vervullen?

DOELSTELLING OF ONDERZOEKSVRAAGSVRAAG (EN EVENTUELE DEELONDERWERPEN OF
DEELVRAGEN):
Hoe geven implementatie coaches Positieve Gezondheid hun rol in organisaties waar ze actief zijn vorm
en tegen welke barrières lopen ze aan bij het uitoefenen van deze rol?

PRIORITEIT VAN HET PROJECTVOORSTEL:
Interessant onderzoek, maar hoeft niet op kort termijn uitgevoerd te worden.

SOORT OPDRACHT:
(Onderzoeks)project

VERWACHTE ACTIVITEITEN VAN DE STUDENT:
De studenten:
- bestuderen de theorie omtrent Positieve Gezondheid en het Limburgse scholingsplan
- schrijven een projectplan
- voeren het onderzoek uit:

VOORBEELD:
- contacteren de deelnemers
- verzamelen de data (d.m.v. interviews/vragenlijsten)
- verwerken de data (en analyseren waar mogelijk statistisch)
- interpreteren de data
- koppelen de testresultaten terug aan de begeleider/opdrachtgever.
- maakt een eindrapportage met aanbevelingen en interpretatie van de gevonden resultaten

VERWACHTE TIJDSINVESTERING VAN DE LEERLING:
In overleg met de opleiding.

GEBODEN ONDERSTEUNING DOOR OPDRACHTGEVER:
Alleen op afroep beschikbaar (opdrachtverheldering, meedenken).

DUUR/PERIODE VAN DE OPDRACHT / PROJECT:
In overleg met de opleiding

EINDPRODUCTEN:
In overleg met de opleiding zoals een rapport, aanbeveling of project.

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

