Positieve Gezondheid in organisaties
- Samen zorgen voor een beweging van Positieve Gezondheid in Drenthe

Positieve Gezondheid is steeds meer zichtbaar in Drenthe; in wijken en dorpen, in regio’s, in
organisaties en in de spreekkamer. Toch is het toepassen van het concept door
professionals niet vanzelfsprekend. Zij hebben steun vanuit hun organisatie nodig om hier
echt mee aan de slag te gaan. De betrokken manager, teamleider of projectleider speelt
daarbij een belangrijke rol.
We nodigen je uit voor een bijeenkomst waarin we samen onderzoeken wat jij vanuit jouw
rol kunt betekenen om Positieve Gezondheid te verankeren in je organisatie.

De rol van managers, teamleiders en projectleiders
Steeds meer professionals werken met hun cliënten of patiënten vanuit het gedachtegoed
van Positieve Gezondheid. Maar ze kunnen dit niet alleen. Organisaties moeten hen hierin
steunen en faciliteren. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Dat blijkt soms best een
uitdaging te zijn.
Managers, teamleiders en projectleiders zijn sleutelfiguren bij de succesvolle implementatie
van Positieve Gezondheid. Zij verbinden beleid en initiatieven op de werkvloer en realiseren
een steunende team- en organisatiecultuur. Daarmee kunnen zij de professionals helpen om
op een fijne manier te werken vanuit Positieve Gezondheid.
Het is interessant om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid ook organisatie-breed te
omarmen. Dit kan namelijk bij uitstek ingezet worden om bijvoorbeeld:
•

veranderingen te realiseren

•

een gemeenschappelijke cultuur en taal te ontwikkelen

•

een team optimaal te laten samenwerken en betrokkenheid te vergroten, en

•

beleid en initiatieven op de werkvloer elkaar te laten versterken.

Uitnodiging voor sleutelfiguren
We nodigen sleutelfiguren van verschillende organisaties uit voor deze middag. Hier staat de
vraag centraal:

Wat is er nu echt nodig om aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid?
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Wat gaan we doen?
Tijdens deze middag kijk je vanuit een brede blik naar jouw eigen organisatie. Waar staat jouw
organisatie als het gaat om thema’s als eigen regie en veerkracht? Waar liggen de kansen? We
zetten onder andere een organisatie-opstelling in om te onderzoeken wat er voor jouw
organisatie nodig is om (verder) aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. Met de
resultaten bepaal je wat dit betekent voor de praktijk. Je gaat naar huis met inzichten,
inspiratie en concrete handvatten.

Initiatief
Deze middag is een initiatief van Ellen Bos en Mariëlle Tromp, gesteund door het Drents
Netwerk Positieve Gezondheid, Drenthe Gezond en Zorgbelang Drenthe.
Ellen is door het IPH gecertificeerd trainer Positieve
Gezondheid en bekijkt veranderingen vanuit een
antropologisch perspectief. Mariëlle is een ervaren
trainer in Positief Motiveren en onderzoekt
mogelijkheden voor effectieve verandering vanuit
systemische onderstromen. Allebei combineren zij hun
brede ervaring met een nuchtere en open blik. Zij werken
én wonen in Drenthe en hebben een grote motivatie om
Positieve Gezondheid in Drenthe verder te brengen.

Praktische informatie
We organiseren deze middag op donderdag 6 oktober van 13.30 – 16.30 uur.
Er is ruimte voor 15 deelnemers. We willen zorgen voor een gebalanceerde groep waarin
verschillende organisaties en werkgebieden vertegenwoordigd zijn.
Je bent van harte welkom je interesse aan te geven door te mailen naar
ellen.bos@value2share.nl of naar marielle@marielletromp.nl
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