
Online thematafel WMO 

 

 

 

Voor:                Beleidsmedewerkers en beleidsuitvoerders WMO 

Onderwerp:        

Vervolg op delen van successen en uitdagingen omtrent implementatie positieve gezondheid 

Wanneer:          Donderdag 11 maart van 15.00 – 16.30 uur 

Beste Beleidsmedewerker en Beleidsuitvoerders WMO, 

Het is alweer enige tijd geleden dat 31 Limburgse gemeentes hun commitment hebben afgegeven om 

met het gedachtegoed van Limburg Positief Gezond aan de slag te gaan.  

Sinds de implementatie hebben wij een aantal koplopers gesignaleerd. Graag willen wij met jullie de 

ervaringen en de nodige succesverhalen die er inmiddels zijn, delen. Het blijft immers ook uitdagend 

om binnen de kaders van de wet alles uit positieve gezondheid te kunnen halen omwille het optimaal 

mogelijk faciliteren van de voordelen voor de burger. Volledig in lijn met de filosofie van positieve 

gezondheid richten wij ons op wat er wel mogelijk is binnen de kaders van het sociaal domein en gaan 

vervolgens met elkaar aan de slag hoe dit dan toegepast kan worden in de praktijk. 

Op behoefte van de deelnemers organiseren we een vervolg op deze Thematafel WMO. 

Belangstellenden die de vorige keer niet hebben deelgenomen zijn ook van harte welkom. In jullie 

netwerk kunnen jullie dit bericht doorsturen. Deze bijeenkomst zullen we het gesprek aangaan aan de 

hand van het actiewiel van positieve gezondheid. 

 

Het is een manier om het antwoord te vinden op de vraag:  

Wat heb je / jouw gemeente nodig om de implementatie van positieve gezondheid binnen de 

WMO succesvol te kunnen maken? 

Werken met het actiewiel is het ervaren van positieve gezondheid op micro- en mesoniveau. Het is 

ook een manier om samen invulling te geven aan deze bijeenkomst. Ter voorbereiding vragen we je 

om het antwoord op de eerste vraag uit het actiewiel goed voor te bereiden.  

Het betreft de vraag Hoe staat het met de PG binnen de WMO van jouw gemeente?. 

Om interactie en voldoende inspiratie te kunnen waarborgen hebben wij voor deze sessie een 20-tal 

plaatsen dus wees er op tijd bij. 

Aanmelden via deze link; aanmeldlink 
Na invullen van het formulier middels de aanmeldlink, ontvangen jullie de link voor deelname. 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens Kennis- en expertisegroep 

Beweging Limburg Positief Gezond 

 

https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/thematafel

