voor een Limburg waar iedereen meetelt
werkplan 2019

De beweging
van onderop
Netwerk van (ervarings-) deskundigen, waaronder de
maatschappelijke organisaties, werken aan een Limburg
waarin iedereen meetelt en op een eigen manier meedoet.
Verbinden tussen burgers, gemeenten, organisaties
en kennis-en onderwijsinstellingen. Stimuleren dat
iedereen zelf aan de slag wil, kan en durft. Versterken
van bestaande burgerinitiatieven en nieuwe ideeën.

Sociale Agenda 2025
Een agenda voor een gezond en vitaal Limburg. Bouwen
aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Het is
de ambitie de gezondheidsverschillen te verkleinen en de
participatie te vergroten. Samen met inwoners, gemeenten,
ondernemers en zorg- en kennisinstellingen is de ‘Koers
voor een vitaler Limburg’ ingezet om te zorgen voor de
noodzakelijke verandering.

Participatie

Jongeren verdienen de juiste aandacht om te
voorkomen dat ze niet kunnen aanhaken bij
de samenleving of later alsnog afhaken. Dat
vraagt om een vroegtijdige integrale aanpak die
aansluit bij de thema’s gezondheid, participatie
en bestaanszekerheid. Binnen de 3 thema’s
wordt ingezet om te verbinden tussen jongeren
en ouders in een kwetsbare positie met andere
burgers en relevante partners, organisaties en
initiatieven.
De komende twee jaar worden acht
innovatiesprints georganiseerd met als
doel om positief opgroeien voor meer
kinderen mogelijk te maken.

Nieuw Leiderschap door de bestaande werkwijze
te ontkokeren en samen de uitdagingen op
gebied van gezondheid en participatie aan te
pakken. De agenda wordt bepaald door wat de
Burger nodig heeft. Dit vraagt om koplopers en
sleutelfiguren die verder kijken dan bestaande
systemen en domeinen.
Verbinden met de maatschappelijke
organisaties en de doelgroep die ze
vertegenwoordigen om samen te
werken op de inhoudelijke thema’s.

Sterk maken voor iedereen met een
(verhoogd risico op) afstand tot de
arbeidsmarkt.
‒‒ Met 25 levende verhalen en ervaringen
van burgers is inzicht gegeven in de
werkelijkheid rondom deelname aan het
arbeidsproces. De ervaringen zijn aan
beleidstafels ingezet.
‒‒ Ervaringsdeskundigen zijn toegerust om
het eigen verhaal te formuleren en te
verspreiden.
‒‒ Met onderzoek zijn de uitdagingen van
de doelgroep bevestigd en hebben daardoor de juiste aandacht gekregen van de
arbeidsmarkt.
‒‒ Er zijn 3 trainingsmodules ontwikkeld
met ervaring als leidraad.
‒‒ Minimaal drie bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom de activiteit “Leren
door scholing”.

Integrale aanpak en ‘Positieve
Gezondheid’, versterken van veerkracht en zelfregie.
‒‒ Er zijn 50 workshops over Positieve Gezondheid verzorgd, o.a. voor specifieke
doelgroepen.
‒‒ Er zijn tools beschikbaar om met burgers
in gesprek te gaan rondom gezondheid,
zoals een escaperoom.
‒‒ Het gedachtegoed Positieve Gezondheid
is breed uitgedragen via social media,
lezingen, bijeenkomsten, verhalen en
publicaties.

‒‒ Het aantal spreekuren is uitgebreid. Er is
een geografische dekking gerealiseerd
over de gehele provincie. Er zijn nieuwe
vrijwilligers tot spreekuurhouder opgeleid.
‒‒ Er zijn zeker 5 initiatieven van burgers
ondersteund door actief mee te doen
aan de innovatiesprint.
‒‒ De bereikbaarheid van telefonische en
digitale helpdesk is sterk verbeterd. Er
zijn 2 werkervaringsplekken gerealiseerd.

‒‒ Met het actiecentrum Limburg Positief
Gezond is een bijdrage geleverd aan de
maatschappelijke opgave van SAL 2025.

‒‒ Er zijn 4 kleinschalige conferenties georganiseerd waarin burgers en bedrijven
zijn gestimuleerd actief te worden op het
gebied van bestaanszekerheid.

‒‒ Tenminste één handleiding is gemaakt
die een (specifieke) doelgroep op een
(specifiek) sub-thema informeert. Hiermee is een groot aantal burgers in een
kwetsbare positie bereikt.

‒‒ In 2 regio’s zijn zelfhulpnetwerken opgezet ter versterking van zelfhulpgroepen
en de inzet van ervaringsdeskundigheid.
‒‒ 3 pilots zijn uitgevoerd, waaronder
Positieve Gezondheid integraal in de
wijk.
‒‒ Er zijn initiatieven uitgevoerd die een
inclusieve samenleving bevorderen, zoals
de mantelzorgboom en de crisiskaart.
‒‒ Zeker 10 initiatieven vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid en inclusieve
samenleving zijn gestart, ondersteund
en gecoacht.
‒‒ 10 nieuwe ambassadeurs inclusieve
samenleving en 3 ontwikkelde producten om in gemeenten aan de slag te
gaan.
‒‒ Het aantal kinderwijkraden in Limburg is
toegenomen. De opzet is breed uitgedragen bij gemeenten en adviesraden.

Actiecentrum Limburg Positief Gezond, Vereniging Limburg, LWV, UWV, Zuyd Hogeschool, MUMC, FGL, 4Limburg, SOL, Levanto, ZIO, HOZL, Meditta, Cohesie, GGD,
Huis voor de Sport, Gild-opleidingen, Acwp Ouderenzorg, Acwp Publieke Gezondheid, Fontys, CZ, UPLimburg, gemeenten, Standby, Arcus, CIAO, JOGG, Happy Fit, PAZ,
PML, St. Mentorschap, Zorgbelang Limburg, PCOB, Zorgkantoren, LOC, VKKL, SEVH, Pr. Platform GGZ-OGGZ, KBO, ANBO, JNL, Cubiss, Humanitas, St. Lezen en schrijven,
WSW raden, ASD, Dienst Kerk en Samenleving, Bindkracht, AANzet, CPM, SMOL, bibliotheken, MKB,buurthuizen, SMKK, CAPRI, VGZ, UM, Social Impact Bonds, …

Terugdringen van armoede en
sociale uitsluiting.

‒‒ Cliëntenraden zijn ondersteund bij
deskundigheidsbevordering en intervisie.

‒‒ Er zijn 4 projecten gestart waarbij burgers in een kwetsbare positie zijn ondersteund op de zes domeinen van Positieve
Gezondheid.

‒‒ Zeker 3 gemeenten zijn uitgedaagd om
met een beproefde aanpak meer burgers
deel te laten nemen aan het arbeidsproces. De uitstroom van mensen met een
bijstandsuitkering is toegenomen.

Bestaanszekerheid

‒‒ Een groep jongeren (8-10) is als ambassadeur Positieve Gezondheid actief aan de
slag gegaan met het thema gezondheid.

‒‒ Burgers zijn op een begrijpelijke wijze
ondersteund op weg naar werk.

‒‒ Verschillende themabijeenkomsten
en inspiratiesessies over (arbeids-)
participatie zijn gehouden en hebben
geholpen zodat duidelijker is waar het
om gaat en zodat burgers zichzelf beter
kunnen redden.

‘Het begint met weten wat in hun dagelijks leven speelt.
hun
Luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Begrijpen wat
uitdagingen zijn. Zien waar hun kansen liggen.’

Gezonde samenleving

‒‒ Burgers in cliëntenraden hebben hun
stem om ervaren knelpunten bekend
te maken aan beleidsmakers meer
deskundig gemaakt waardoor ze meer
impact hebben.
‒‒ De ‘Pijler lezing’ heeft zeker 4 keer
plaatsgevonden waarna de kennis over
de behandelde thema’s is vergroot.
‒‒ Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden
gesmeed. Groepen, burgers en organisaties zijn met elkaar in contact gekomen.
‒‒ Er zijn 2 inlooppunten gerealiseerd en
daarmee is er provinciale dekking.
‒‒ De Pijleracademie heeft 5 nieuwe
modules ontwikkeld (nu 12). Er zijn per
module 8-10 deelnemers.
‒‒ Er zijn 4 lokale initiatieven financieel
ondersteund.
‒‒ Er is een Sociale Kaart ontwikkeld in
4 gemeenten door te verbinden tussen
bestaande systemen. Hierdoor is het
aanbod beter te vinden.

