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Colofon:
Vie is tot stand gekomen op basis van inzichten en aanbevelingen uit de volgende rapporten:
• Kleine stappen maken ook een wandeling; drs. E. Zijlstra;
• Simply Parkstad; B. Temme, consultant maatschappelijke uitdagingen TMM BV;
• Zuid Springt Eruit; nota gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2020-2023;
• Gezondheid breed op de agenda, Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024; Ministerie
VWS;
• Gezondheidsverschillen voorbij; Raad volksgezondheid en Samenleving publicatie 2020-08;
• Uitvoeringskader Sociale agenda; Provincie Limburg december 2019;

Vie draagt bij aan de doelstellingen van de Regio Deal, speciaal aan thema 1: Sociaal Economische
Structuurversterking.
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Voorwoord
Voor u ligt het Regionale Uitvoeringsprogramma Vie - Leven in Beweging.
In de beschikking ‘Regio Deal bijdrage’ van 7 oktober 2020, is gemeente Kerkrade verzocht om een
regionaal uitvoeringsprogramma aan te reiken, dat de verbinding legt met en tussen de inhoudelijke
Regio Deallijnen SES. Met het voorliggende regionale uitvoeringsprogramma Vie sluiten wij hierop aan.
Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit twee delen. In deel één van het uitvoeringsprogramma
is opgenomen hoe gemeente Kerkrade vanuit het gedachtegoed Vie invulling geeft aan haar (boven)
regionale rol op het gebied van Vitaliteit en Gezondheid. Een rol waarin Vie vanzelfsprekend niet
treedt in de beleidskeuzes die gemeentes maken. Noch zal vanuit Vie de uitvoering worden
overgenomen buiten Kerkrade. Vie functioneert bovenal als kartrekker voor de regio. Vie onderzoekt,
ondersteunt, coördineert en verbindt, juist daar waar de grote regionale opgaven liggen op het gebied
van vitaliteit en gezondheid.
Het tweede deel van het uitvoeringsprogramma is het dynamische deel, waarin de producten,
programma’s en services die momenteel ter hand worden genomen, zijn opgenomen. Dit deel zal
steeds worden bijgewerkt. Verbeteren van vitaliteit en gezondheid en ervaren levenskwaliteit is
immers een weg van de lange adem. Vie speelt daar doelgericht op in, door duurzaam aan te haken
met nieuwe programma’s, interventies, (beleids)ontwikkelingen en inzichten. Vie doet dat vanuit
Kerkrade, voor de regio, maar bovenal samen mét de vele partners in de regio.
Met het vaststellen van dit regionale uitvoeringsprogramma door het DB van de Stadsregio
wordt het fundament gelegd om verder aan de slag te gaan. Het is nu aan de gemeenten,
Stadsregio, partners en stakeholders om samen langjarig de schouders te zetten onder een
duurzaam gezonde en vitale regio!

Het college,

De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen

R.M.J.S. Stijns
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Hoofdstuk 1
1.1

Parkstad Limburg naar een gezonde en vitale regio

Aanleiding

We leven steeds langer. De levensverwachting in Nederland is sinds 1950 met 10 jaar gestegen.
Gemiddeld worden we in Nederland 81,5 jaar en verwacht wordt dat dit gemiddelde in 2060 zal zijn
gestegen tot ongeveer 88 jaar. Tot zover lijkt het dus wel goed te gaan met onze gezondheid. Maar….
De gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen zijn groot. Hoger
opgeleiden leven gemiddeld 7 jaar langer dan laag opgeleiden en 15,5 jaar langer in goede ervaren
gezondheid.* De gemiddelde levensverwachting bij geboorte voor mensen met een inkomen in de
laagste inkomensklasse ligt momenteel op 77 jaar tegenover 84,5 jaar van de hoogste inkomensklasse,
waarbij kinderen uit deze laatste groep ook nog eens langer in relatief goede gezondheid opgroeien.**
Gezondheid is dus meer dan een levensverwachting en de afwezigheid van ziekte. Gezondheid gaat
over kwaliteit van leven, kansen in het leven, opleiding, betekenisvol meedoen in de samenleving, de
omgeving waarin je leeft, met betekenisvol werk of een andere bijdrage. Gezondheid vraagt om een
stabiele leefomgeving, een gezonde inkomenspositie, een veilige buurt en een sociaal netwerk. Of het
nu gaat over armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, gezonde voeding, openbare ruimte, sport en cultuur,
alles raakt gezondheid.

Verder dan het gezondheidsdomein
De problemen die achter een verminderde gezondheid schuilgaan, gaan verder dan het
gezondheidsdomein. Armoede, schulden, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid,
werkloosheid, een beperking, een lage opleiding of de kwaliteit en de inrichting van de
leefomgeving hebben allemaal invloed op hoe gezond je bent en hoe gezond je je voelt.
Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Niets extra’s doen is geen optie
De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 laat zien hoe onze volksgezondheid en zorg zich
de komende 25 jaar ontwikkelen als we als maatschappij niets extra's zouden doen. Door de vergrijzing
neemt het aantal ouderen toe. Ook wonen zij vaker alleen en zelfstandig. Er zijn straks meer mensen
met chronische aandoeningen als dementie, kanker en hart- en vaatziekten, en deze aandoeningen
komen vaker tegelijkertijd voor. Daardoor wordt de zorg complexer. De zorg verandert ook door
technologische ontwikkelingen én omdat patiënten steeds meer zelf doen. Er komt meer druk op
mantelzorgers. Jongeren ervaren steeds meer prestatiedruk. Dit zijn een aantal van de belangrijke
opgaven waar we voor staan. Om deze opgaven aan te kunnen is doorgaan op ‘de bekende weg’
onvoldoende. Niets extra’s of niets anders doen is geen optie.

*RIVM, ‘gezonde levensverwachting’; volksgezondheidenzorg.info (2020)
**CBS Statline 2020
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De regio Zuid-Limburg en Parkstad Limburg zijn niet gemiddeld
Als we vanuit de gemiddelde cijfers uit Nederland inzoomen op Zuid-Limburg en nog weer verder op
Parkstad Limburg, zien we grote verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid.

De huidige levensverwachting in Nederland is 81,5 jaar. In Zuid-Limburg is dit 80,8 jaar en in
Parkstad Limburg 80,2 jaar. Voor de stedelijke gebieden in Parkstad Limburg is dit 79,6 jaar waarbij
Kerkrade het laagste cijfer laat zien van 78,5 jaar. Bron: Regiodeal Parkstad in cijfers; RIVM 20132017
https://transformatieparkstad.nl/sociaal-economische-structuurversterking/
Het percentage Nederlanders dat zijn gezondheid als (zeer) goed ervaart is 75,6% tegenover
69,4% in Zuid-Limburg en 66,5% in Parkstad Limburg.
Bron: Gezondheidsmonitor GGD 2016

% inwoners dat gezondheid als goed of zeer goed ervaart
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56

Of het nu gaat om levensverwachting, arbeidsparticipatie, zorgkosten, overgewicht of beweegnorm,
steevast staat Parkstad Limburg aan de verkeerde kant van de lijstjes en laten de stedelijke gebieden
in Parkstad nog veel minder gunstige cijfers zien als het gaat over bijvoorbeeld onderwijsachterstand,
laaggeletterdheid en armoede ten opzichte van Limburg en de rest van Nederland. (Voor meer
achtergrondinformatie zie ‘Vitaliteit en gezondheid in cijfers’ welke is bijgevoegd bij dit document).

1.2

Aanpak vitaliteit en gezondheid: kaders Vie

1.2.1 NOVI Zuid-Limburg
Zuid-Limburg is in de Nationale Omgevingsvisie benoemd tot een van de acht NOVI-gebieden. Dit zijn
gebieden waarin het Rijk samen met de regio wil werken aan een gebiedsgerichte verdieping op de
Nationale Omgevingsvisie. Hiermee is een langjarig partnerschap aangegaan gericht op de
gezamenlijke aanpak van belangrijke gestapelde fysieke opgaven. Hieraan gekoppeld is een regionale
investeringsagenda met gezamenlijke programma’s en maatregelen. De drie hoofdopgaven van NOVI
zijn:
1. Naar een grensoverschrijdende innovatieve en circulaire economie;
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2. Sterke en gezonde steden in Zuid-Limburg;
3. Versterken uniek Nationaal Landschap Zuid-Limburg als groene long voor Zuid-Limburg.

De ambitie van NOVI op het gebied van Sterke en gezonde steden is het ontwikkelen van een
gezamenlijke en integrale aanpak gezonde en sterke steden Zuid-Limburg zodat in 2050 de jeugd in
Zuid-Limburg net zo gezond en kansrijk is als de rest van NL. Deze ambitie sluit aan op de ambities die
vanuit Vie voor de regio geformuleerd zijn.

1.2.2 Zuid-Limburgs gezondheidsbeleid Zuid springt eruit
Als antwoord op de algemene opgaven en specifieke achterstand hebben de 16 Zuid-Limburgse
gemeenten hun gezamenlijke gezondheidsambitie vastgelegd in de nota gezondheidsbeleid 2020-2023
‘Zuid springt eruit’. Met dit beleid willen de gemeenten een trendbreuk creëren in de hardnekkige
gezondheidsachterstanden.
Kern van de aanpak Trendbreuk is dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten samen met de Provincie, het
Rijk en tal van maatschappelijke partners meerjarig werk maken van de trendbreuk, door gericht te
werken aan het inlopen van de achterstanden. Hierbij ligt de focus op het kansrijk, gezond en veilig
laten opgroeien van onze jeugd. De gezamenlijke ambitie vanuit de regio is om in 2030 de achterstand
van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25 procent in te hebben gelopen.
1.2.3 Regio Deal Parkstad Limburg
De Stadsregio Parkstad Limburg, de Provincie Limburg en het Rijk zijn in juli 2019 de “Regio Deal
Parkstad Limburg” overeengekomen. Parkstad Limburg is daarmee één van de regio’s in Nederland
aan wie door het Rijk een bedrag is toegekend voor een Regio Deal. In de Regio Deal Parkstad Limburg
hebben Rijk, Provincie Limburg en de regio afgesproken gezamenlijk de schouders te zetten onder de
aanpak van de regionale opgave in Parkstad. Er wordt met de deal een impuls gegeven aan de aanpak
die de regio de afgelopen jaren heeft ingezet. In de regiodeal staat een integrale transformatie van het
centrum en de buurten van de regio Parkstad centraal. Hierbij wordt naast de fysieke aanpak van de
woningvoorraad en winkelvoorzieningen ook de verduurzamingsopgave en de aanpak van de sociaaleconomische problematiek meegenomen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de kansen die
grensoverschrijdende samenwerking biedt voor dit gebied. Tegelijkertijd vindt momenteel in Parkstad
een IBA plaats. Binnen IBA wordt door gemeentes, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad en diverse
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publiek/private partners samengewerkt aan een versnelde transformatie van de regio. Dat betreft
zowel fysieke als niet-fysieke uitdagingen. Vie is één van de sleutelprojecten van IBA Parkstad.
Eén van de doelen van de Regio Deal Parkstad Limburg is het versterken van de sociaal economische
structuur. Door middel van de programmatische aanpak Sociaal-Economische Structuurversterking
(SES) wordt binnen de Regio Deal Parkstad ingezet op het realiseren van een trendbreuk in de
langjarige situatie van overerving van achterstanden door een verbreding, verdieping en intensivering
van de eerder genoemde trendbreuk. Er wordt ingezet op de nieuwe generatie en ligt de focus op de
eerste 1.000 weken van een kind (de jeugd en haar omgeving) door middel van het aanpakken van de
onderwijsprestatie, arbeidsparticipatie en gezondheidssituatie. Hierbij is het van belang om niet alleen
in generieke aanpakken energie te steken, maar nadrukkelijk met een gebiedsgerichte aanpak massief
in te zetten op die plekken waar de opgave het grootst is en de inzet het hardst nodig is. De onderlinge
verbanden tussen interventies zijn hierbij onmisbaar, waarbij er continu aandacht dient te zijn voor de
borging van de innovatiekracht.
De onderdelen Kansrijke Start, Gezonde Basisschool van de Toekomst/verlengde schooldag en
Onderwijs-Arbeidsmarkt zijn door de Stuurgroep Sociaal Economische Structuurversterking (SES)
gekozen als basis voor de programmatische inzet, gezien de bijdrage die deze programma's
leveren aan de intergenerationele kans armoede. Hierbij is het uitgangspunt de aanpak van sociaaleconomische achterstanden, waarbij de gezondheidsachterstanden als een afgeleide hiervan worden
beschouwd.
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Samenhang thema’s SES
In de programmalijn gezonde jeugd wordt aandacht geschonken aan preventie en zorg voor
aanstaande en jonge ouders en hun jonge kinderen. De eerste levensjaren van een kind zijn namelijk
uitermate belangrijk. Door kinderen op de voorschoolse opvang en later op de basisschool in contact
te brengen met bewegen en gezond eten, kan de lijn van de goede start doorgetrokken worden.
Door te focussen op een gezonde leefstijl zullen ze zich fitter voelen. Dit nemen ze mee naar huis,
naar vrienden en vervolgens naar de middelbare school. Op de middelbare school gaan kinderen
nadenken over hun toekomst en opleiding die ze willen volgen. Een opleiding die van belang is voor
een goede toekomst. Door goede begeleiding op scholen en aandacht voor de specifieke
competenties krijgen de kinderen inzicht in wat ze willen gaan studeren of waar ze zouden willen
werken. Dit vormt een brug naar het derde onderdeel: Onderwijs & Arbeidsmarkt. Met een goede
en gerichte opleiding nemen de kansen op een baan op de arbeidsmarkt toe. Doordat er in
verschillende sectoren in Limburg krapte op de arbeidsmarkt is, zal er vanuit de opleidingen en het
bedrijfsleven ingezet moeten worden om talent voor de regio te behouden en perspectief te bieden
aan jongeren. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen, de sociale positie en financiële onafhankelijkheid
toe waardoor jongeren ook iets kunnen opbouwen en zich verantwoordelijk voelen. Van belang is
ook de inzet op de leefomgeving van de jongere. Het gezin, de straat, de buurt, de wijk. Indien we
er niet in slagen deze actief te beïnvloeden om andere keuzes te maken en daarmee een voorbeeld
te stellen, zullen de gewenste resultaten voor de jongere maar ook voor de wijk uitblijven. Jongeren
trekken dan weg omdat ze bewust worden van de eigen kwaliteiten maar deze in de eigen omgeving
niet denken te kunnen ontplooien ofwel ze terugzakken in ‘het gedrag’ van hun huidige omgeving.
In beide gevallen zijn al onze inspanningen binnen de buurt, maar vooral ook binnen de context van
het perspectief voor de wijk en daarmee regio voor niets.
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Hoofdstuk 2

Vie - het gedachtegoed

Door vanuit het brede perspectief van alle samenhangende beleidsdomeinen in te zetten op
gezondheid en vitaliteit levert Vie een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de
Regio Deal in het kader van het thema sociaal-economische structuurversterking.
Beschikking regiodealbijdrage Vie

2.1

Vie – het gedachtegoed

Gezondheidsbenadering staat niet op zichzelf. Samenwerking tussen lokale en regionale partners
zorgt ervoor dat ook de achterliggende problematiek aangepakt kan worden. Alleen samen kunnen we
de hardnekkige gezondheidsachterstand aanpakken, waarbij preventie centraal staat.
Om een gezonde en vitale regio te worden en te blijven wordt een nieuwe manier van werken
gevraagd. Voor een blijvende verbetering van een complex gezondheidsvraagstuk is een brede aanpak
nodig. Of het nu gaat om opgroeien, wonen, werken, opleiding, armoede en schulden, vitaliteit en
gezondheid vragen om samenhang en afstemming van beleidsmaatregelen over verschillende
domeinen heen. Vie pakt de gezondheidsvraagstukken dan ook vanuit een breed perspectief aan.
Deze aanpak staat ook wel bekend als de ‘Health in All Policies’ benadering.
Samenwerken is binnen Vie niet een keuze, maar een voorwaarde. Beleidsmakers, burgers,
verenigingen, zorgverleners, onderzoekers, lokale ondernemers, bedrijfsleven én maatschappelijke
organisaties dragen in co-creatie bij aan de verbetering van gezondheid en vitaliteit. Dit betekent over
de grenzen van volksgezondheid en zorg heen kijken. Voor een gezonde toekomst zijn een gezonde
omgeving, school en werkplek van groot belang. Vie opereert daarom primair vanuit de totale
leefomgeving.
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‘Wat we nodig hebben is een doorbraak gericht op de complexe ongelijkheid die achter
gezondheidsverschillen schuilgaat. Denk hierbij aan de eerste historische doorbraak: de aanleg van
riolering, afvalverwijdering en schoon drinkwater kwamen iedereen ten goede en bevorderden de
gezondheid bijna als mooi neveneffect. Het is in ons welbegrepen eigenbelang én ons gezamenlijk
belang dat we inzien dat complexe ongelijkheid ten koste gaat van onze maatschappelijke
welvaart, veerkracht én onze volksgezondheid. Het aanpakken van die complexiteit verdient een
eigen langetermijndoelstelling. We moeten dus op zoek naar de ‘riolering’ van deze tijd.’
‘Daarbij zijn duurzaamheid en continuïteit in beleid allereerst noodzakelijk, ….’

‘Ook hebben we aanvullend beleid gericht op het collectief en de samenleving nodig. ..’

‘Een derde aspect is dat interventies aanvullend op het huidige beleid minder gericht moeten zijn op
het terugdringen van gezondheidsverschillen als doel in zichzelf. Bredere ambities hebben mogelijk
indirect een veel positiever effect. Door te erkennen dat achter gezondheidsverschillen een
complexe ongelijkheid schuilt, erkennen we dat niet alleen individuele burgers aan zet zijn, maar de
hele samenleving.’

(Raad Volksgezondheid en Samenleving, ‘Gezondheidsverschillen voorbij’ essay 03-10-2020)

Drie programmalijnen
Inwoners, bedrijven, instellingen, overheid, verenigingen: samen maken zij vitale wijken waarin het
vitaal ouder worden is. ‘Vitale wijken’, die aan alle generaties ruimte bieden om te kunnen leren,
werken, wonen en (be)leven. ‘Vitale wijken’ waarbinnen burgers in staat worden gesteld de regie te
voeren over hun leven. Om de regie te kunnen voeren over het eigen leven naar werk en ouderschap
is een goede start van levensbelang. Een gezonde jeugd biedt het fundament voor een vitaal leven.

Figuur: De drie programmalijnen van Vie
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2.2

Vie – in samenhang

Met NOVI-Zuid-Limburg willen Rijk en Regio maximaal inzetten op een gezonde en veerkrachtige
nieuwe generatie en het intergenerationeel patroon doorbreken, door zo vroeg mogelijk te beginnen
met de focus op een aantal probleemwijken op basis van een brede objectieve set criteria. De
kernwoorden van NOVI zijn Versnelling, Vernieuwing, Prioritering, Samenwerking. De meerwaarde van
NOVI ligt in het beter verbinden en regionaal verbreden wat er al loopt, een gezamenlijke nulmeting
en monitor gericht op brede welvaart op wijkniveau en het opzetten van een langjarige aanpak van
Rijk en Regio. Hierbij is er oog voor de regionaal onderscheidende factoren van Zuid-Limburg: de
combinatie van stedelijke transformatie en bevolkingsdaling, de grensligging en de intergenerationele
sociaaleconomische- en gezondheidsachterstanden.

Figuur: NOVI Zuid-Limburg. Brede aanpak Sterke en gezonde steden (Bron: Plan van Aanpak NOVI Gebied ZuidLimburg)

Om de trend van jarenlange, intergenerationele achterstanden te breken, staat in de Zuid-Limburgse
aanpak ‘Zuid springt eruit’ de jeugd centraal vanuit de fasen Kansrijke start, peutertijd, basisschool,
voortgezet onderwijs en werk en ouderschap. ‘Zuid springt eruit’ heeft als doel interventies die
aantoonbaar bijdragen aan betere kansen voor de jeugd zoveel mogelijk in de regio uit te rollen. Tussen
de verschillende beleidsdomeinen wordt daarbij waar nodig de verbinding gezocht. Daarbij is het ook
van belang optimaal aan te haken op kansen die landelijke programma’s zoals ‘Kansrijke Start’, het
‘Preventieakkoord’ en de ‘Gelijke Kansen Alliantie’ bieden. Een compact programmabureau
Trendbreuk ondersteunt Zuid-Limburg bij deze aanpak. De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor
het regionale gezondheidsbeleid ligt bij het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg.
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Vanuit de Regio Deal Parkstad Limburg wordt met de sociaal economische structuurversterking de
focus gelegd op Kansrijke Start, De Gezonde Basisschool van de Toekomst/Verlengde schooldag en
Onderwijs en Arbeidsmarkt. Daarmee wordt een verbreding aangebracht van gezondheid sec naar
aanpalende domeinen gericht op het brede welvaartsniveau en het bevorderen van een gezonde
leefstijl, maar ook een intensivering zoals bij Kansrijke Start omdat de achterstanden op dit vlak groter
zijn als in de rest van (Zuid-) Limburg. Vie sluit hierop aan met de programmalijnen gezonde jeugd,
vitale wijken en vitaal ouder worden. Met de Vie Innovatie Hub Parkstad (VIHP) plugt Vie in op deze
diverse lijnen, legt samen met de netwerkpartners een vlechtwerk aan en ondersteunt bij het
bedenken van oplossingen voor de diverse opgaven. Hiertoe wordt eerst onderzocht of er reeds
bestaande kennis en expertise voor handen is alvorens nieuwe oplossingen worden ontwikkeld. Vie
vormt daarmee een centrale plek om te innoveren en experimenteren. De samenhang tussen de
diverse beleidsvelden is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Meer over de Vie
InnovatieHub Parkstad is te vinden in hoofdstuk 3.

Figuur: samenhang NOVI-Gebied Zuid-Limburg, Zuid Springt Eruit, Regiodeal en Vie

14

Hoofdstuk 3
3.1

Vie Parkstad - aanjager vitaliteit en gezondheid

Een centrale plek om te innoveren en experimenteren

Een aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving stimuleert een gezonde leefstijl, waar beweging
wordt aangemoedigd en waar ruimte is om te bewegen. Fysieke investeringen zijn nodig om nietfysieke ontwikkelingen mogelijk te maken en te versterken. Tegelijkertijd zijn niet-fysieke
ontwikkelingen nodig om fysieke ontwikkelingen te laten slagen. Het een kan niet zonder het ander,
ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorbeelden waarin deze fysieke en niet-fysieke
ontwikkelingen worden gecombineerd zijn Heerlen Noord en Rolduckerveld in Kerkrade. Als het gaat
om de aanpak van vitaliteit en gezondheid in de meeste brede zin, fungeren zij dus als een soort
‘livinglabs’.
Vie is een plek waar activiteiten ter bevordering van vitaliteit en gezondheid in samenhang
aangeboden worden waar het niet haalbaar is om deze voorzieningen op wijkniveau overal aan te
bieden. Maar Vie is ook een plek waar programma’s binnen het Vie gedachtegoed ontwikkeld en getest
worden in een omgeving waarin de fysieke randvoorwaarden geclusterd zijn. Een centrale rol is hierin
weggelegd voor de Vie-Innovatie Hub Parkstad waarvoor ruimte is gereserveerd in het Vie-gebouw
dat wordt gerealiseerd op het voormalige ziekenhuisterrein in Kerkrade Centrum. Indien aantoonbaar
effectief, kunnen programma’s uitgerold worden binnen de wijken van de stad én regio. Vie is
daarmee een kristallisatiepunt op lokaal en regionaal niveau.

3.2

Vie-Innovatie Hub Parkstad

Een andere aanpak en benadering van vitaliteit en gezondheid vraagt om innovatie en
experimenteerruimte. Voor de ontwikkeling en versnelling van innovatieve ideeën wordt de VieInnovatiehub ingezet, waarin oplossingen voor onze problemen rondom gezondheid en vitaliteit
worden geïdentificeerd en meegewerkt wordt aan oplossingen door het proces om tot oplossingen te
komen anders en innovatief te organiseren. Om te kunnen beschikken over voldoende slagkracht zal
Vie met de Vie-Innovatiehub hierbij opereren vanuit een aparte, kleine en daarmee wendbare
organisatie (stichting). De Vie-Innovatiehub zal afhankelijk van het vraagstuk steeds met wisselende
partners opereren in een netwerkorganisatie, waarbij ze een vooral coördinerende rol zal vervullen.
Het doel van de Innovatiehub is kennis en expertise te bundelen en te borgen en met inzet van
provinciale, landelijke of Europese subsidies, innovatieve oplossingen te vinden en te maken om de
gezondheidsachterstand in Parkstad-Limburg in te lopen. Dit alles in een wisselwerking tussen publiek
en privaat. De Innovatiehub werkt voor partijen die zich programmatisch inzetten om
(gezondheids)achterstanden in te halen vanuit het gedachtegoed van Vie. Deze partijen kunnen ter
ondersteuning van hun eigen beleid met vraagstukken bij de Innovatiehub terecht waarbij deze
ondersteuning kan bieden door:
• Het ontwikkelen van programma’s met als doel het bevorderen van kennis & community
building, oftewel het verbinden van professionele en niet-professionele instellingen.
• Ondersteunen om programma’s te versnellen, aan te vullen of te ondersteunen.
• Het ontwikkelen van producten ter optimalisatie van bestaande interventies en organisaties
zoals het verzamelen van kennis over problemen waar we tegenaan lopen.
• Services gericht op het versterken van de samenwerkingen en fondsenwerving.
De Innovatiehub gaat daarnaast als netwerkorganisatie aan de slag met de doorontwikkelingen van
o.a. big data (gericht op monitoring en effectmeting (zie ook hoofdstuk 4)), zodat bewezen effectieve
programma’s gedeeld en opgeschaald kunnen worden in de regio.
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Binnen de Innovatiehub worden dus (nieuwe) structuren en programma’s gericht op gezondheid en
vitaliteit (door)ontwikkeld naar concrete producten, programma’s en services. Dit doet de
Innovatiehub samen met de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerrkade, Landgraaf,
Simpelveld en Voerendaal, met de Stadsregio, met zorgpartners, met inwoners, ondernemers en
kennisinstituten. Zij kunnen elkaar gaan ontmoeten in een stimulerende omgeving in het hart van
Kerkrade (de Innovatiehub), waar zij onderling kennis op het gebied van ontwikkelen en innoveren
kunnen delen en vergroten. Zo ontstaat synergie tussen bewezen programma’s en nieuwe
ontwikkelingen.
Het spreekt voor zich dat de Innovatiehub steeds de verbinding zal zoeken bij reeds bestaande
innovatieve netwerken en organisaties als programmabureau Trendbreuk, Brightlands Maastricht
Health Campus, Brightlands Smart Services Campus, Mijnstreek coalitie en de Kennis- en
innovatieagenda Zuid Oost Nederland (ZON) 2030, maar ook met kennisinstellingen als bijvoorbeeld
Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, Universiteit Maastricht en Vista College.
Hierbij gaat het niet alleen om onderzoek en innovatie maar ook om de praktische inzet van stagairs
en trainees en het bieden van bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen. Naast een inhoudelijke bijdrage
kunnen studenten ook ervaren welke arbeidsmogelijkheden onze regio te bieden heeft.
De programma’s, producten en services van de Innovatiehub blijven steeds aanhaken bij nieuwe
inzichten, ontwikkelingen en vragen uit de regio. Ze zullen zich in de loop der tijd steeds aanpassen
naar de behoefte van dat moment. Om die reden zijn deze programma’s, producten en services
opgenomen in een apart deel II van dit uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt de indeling gevolgd van
de kerntaken van Vie.
Vie:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Brengt met een ‘landkaart’ in beeld welke interventies er reeds plaatsvinden;
Gaat op zoek naar onderwerpen waar vanuit de regio een gezamenlijk vraagstuk ligt en
vertaalt deze naar oplossingen voor de regio. Hierbij wordt steeds onderzocht of er al ergens
gevalideerde oplossingen zijn bedacht;
Bouwt aan een community van organisaties om samen de gezondheidsachterstand weg te
werken;
Biedt de mogelijkheid tot het afnemen van producten om op een vernieuwende manier
vraagstukken te benaderen met als doel om tot innovatieve inzichten en oplossingen te
komen;
Legt verbindingen tussen gemeenten met soortgelijke vraagstukken;
Verzamelt kennis en bundelt expertise om noodzakelijke en betekenisvolle oplossingen te
bedenken;
Gaat steeds op zoek naar derde geldstromen als fondsenwerving en subsidiemogelijkheden
voor uitdagingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit;
Ondersteunt bij het adresseren van de sociaal economische achterstanden in de Stadsregio
Parkstad;
Doet onderzoek naar en stimuleert ontwikkelingen ter ondersteuning van vitaliteit en
gezondheid.

Voor de nadere invulling verwijzen wij naar het bijgevoegde deel 2 van dit uitvoeringsprogramma.
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Hoofdstuk 4

Vie - Parkstad monitoring

De aanpak van vitaliteit en gezondheid is een proces van de lange adem. Deze aanpak vergt moed en
doorzettingsvermogen. Het vergt ook een realistische kijk op de ambities. Gezondheids- en
vitaliteitsverbetering meten, op weg naar het daadwerkelijk realiseren van de gewenste trendbreuk,
is belangrijk. Daarbij is het realistisch om te veronderstellen dat effecten pas op lange(re) termijn
meetbaar zijn. Om de effecten te kunnen meten dienen er hoofdindicatoren opgesteld te worden.
Hoofdindicatoren die vervolgens ook nog eens gekozen dienen te worden en aangehaakt moeten
worden bij landelijke doelstellingen om de positie van de regio Parkstad Limburg te kunnen
benchmarken met de rest van Nederland. Al met al dus een complexe materie waarin Vie nauw
samenwerkt met de gemeenten in en met de Stadsregio Parkstad Limburg.
Vanuit de Stadsregio wordt momenteel in afstemming met Neimed gewerkt aan het in kaart brengen
van een aantal hoofdindicatoren om de sociaal economische status in kaart te brengen.
Daarnaast zagen we in hoofdstuk 1 al dat het bevorderen van vitaliteit en gezondheid een breed scala
aan interventies vraagt. Interventies die vorm krijgen met programma’s met hun eigen (sub)
doelstellingen die weliswaar niet altijd direct 1 op 1 door te vertalen zijn naar hoofddoelstellingen,
maar die wel zeer waardevol zijn als het gaat om het behalen van tussenresultaten. Vanuit Vie wordt
voor het inzetten van programma’s dan ook zoveel mogelijk gezocht naar reeds bestaande effectieve
programma’s of worden nieuwe programma’s ontwikkeld. Voor deze laatste geldt nadrukkelijk: als er
geen aantoonbare (tussen)resultaten worden geboekt, dan worden programma’s stop gezet. Het kan
ook zijn dat programma’s aan de voorkant niet direct meetbaar te maken zijn. Dat wil niet per definitie
zeggen dat ze niet werken. In die gevallen worden duidelijke go-no go paramaters opgesteld die
kwantitatief of kwalitatief van aard kunnen zijn. Vanuit de tussenresultaten ontstaan dan bestendige
resultaten die, mits duurzaam verankerd, op termijn zullen leiden tot meetbare effecten die bewijzen
dat we met Vie positief bijdragen aan het realiseren van een trendbreuk.
Monitoring is dus de schakel naar verantwoording en sturing waarbij de complexe met elkaar
samenhangende problematiek zoals in Parkstad Limburg vraagt om een integraal inzicht in de cijfers.
Alleen zo breng je de knelpunten en hun onderlinge samenhang in kaart. Het doel is immers om
uiteindelijk tot een integrale aanpak en interventies te komen, voor de hardnekkige, met elkaar
samenhangende problematiek.
Uit de praktijk blijkt, dat iedere gemeente, iedere wijk en zelfs iedere buurt haar eigen ‘vingerafdruk’
kent. Een eigen unieke combinatie van kenmerken (sterkten/zwakten) en knelpunten
(kansen/bedreigingen). Doorgaans vragen die ook om een eigen aanpak Dit betekent dat als
gemeenten de onderliggende problematiek echt willen aanpakken, zij mede op basis van de Rigo
cirkels eerst de knelpunten in hun gemeente tot op buurtniveau in kaart zouden moeten brengen.
Daarbij wordt tevens gezocht naar de gezamenlijke opgaven. Samengevat ziet dit er als volgt uit:
• In welke wijk(en) vindt een cumulatie van problematieken en knelpunten plaats, welke zijn
dit en (hoe) hangen deze met elkaar samen?
• Welke thema’s spelen gemeente breed en kunnen deze gemeente breed opgepakt worden?
• Welke thema’s spelen voor meerdere gemeenten of Parkstad-breed, en is hierin
samenwerking mogelijk?
Vanuit Vie is in bijlage 1 een concept gezamenlijke indicatorenset opgesteld die helpt om de
beginsituatie, de voortgang en de eindsituatie t.a.v. de doelen van de Regio Deal, Trendbreuk en
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Vitaliteit & Gezondheid (VIE) in kaart te brengen. Dit maakt mede mogelijk dat individuele gemeenten
en overkoepelend vanuit Parkstad Limburg actief gestuurd kan worden op gewenste resultaten. Deze
indicatorenset bestrijkt namelijk het brede scala dat raakt aan vitaliteit en gezondheid en geeft inzicht
in de problematiek. Hiermee wordt duidelijk: Wat voor knelpunten treden er op? Waar treden deze
op? Welke samenhang is hierin zichtbaar? Met welke partijen kun je hierin samenwerken?
De indicatorenset biedt ook de mogelijkheid tot het monitoren van de voortang op hoofdlijnen tijdens
de uitvoering van een programma. In de tijd geven ze inzicht of de gekozen interventies leiden tot
voldoende verbetering van de resultaten en of er andere of mogelijk extra interventies nodig zijn. Ze
bieden daarmee dus houvast voor evaluatie.

Met een gezamenlijke indicatorenset krijgen gemeenten een integraal beeld van hun gemeente en
de problematiek die hier speelt. Middels de indicatorenset kunnen de gemeenten van de Stadsregio
Parkstad-Limburg, individueel maar ook gezamenlijk hun vooruitgang monitoren in het bereiken van
de doelen en beoogde resultaten van de Regio Deal, Trendbreuk en (desgewenst) VIE Vitaliteit en
Gezondheid.

Doorontwikkeling van een gezamenlijke integrale indicatorenset
De vanuit Vie opgestelde indicatorenset hoeft natuurlijk geen eindplaatje te zijn. Bij de gemeenten in
en samen met de Stadsregio Parkstad zal geïnventariseerd worden of er verfijningen of aanvullingen
gewenst zijn op de integrale indicatorenset. Is deze wens er dan zullen daartoe de volgende processtappen doorlopen worden:
1. Samenstellen van een werkgroep;
2. Bepalen van doelstellingen en uitgangspunten;
3. Bepalen van opzet en voorwaarden voor indicatorenset (raamwerk), frequentie,
detailniveau, bronnen, ontsluiting in applicatie, toegankelijkheid, gebruikers, bekostiging
etc.;
4. Daadwerkelijk ontwikkelen en vullen van indicatorenset met indicatoren, toelichting over
bronnen en interpretatie, desgewenst aanvullen met dasboards en infografics;
5. Introduceren en toelichten bij gebruikers, communicatie, PR;
6. Regelmatig evalueren en doorontwikkelen.
Om programma’s, experimenten en interventies op buurt- of wijkniveau op waarde te kunnen
schatten, is het naast het inzicht op gemeentelijk niveau ook nodig te kunnen beschikken over
relevante samenhangende data in buurten en wijken, over de domeinen en ook over organisaties
heen. Door data van verschillende gemeentelijke organisaties samen te brengen met data van
woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijspartners, aangevuld met relevante
openbaar beschikbare databronnen, kunnen aan de hand van big data analyse integrale betekenisvolle
inzichten geleverd worden.
Vie is een van de early adopters van en deelnemer in ONZE REGIO IN BEELD
(ORIB). Het betreft een online en interactief dashboard waar data vertaald
worden naar betekenisvolle inzichten die de voortgang van de projecten
verduidelijken en daarmee betekenis geeft aan relevante interventies en
relevante samenwerking. Voor ieder programma worden de belangrijkste zogeheten kritieke prestatie
indicatoren (KPI’s) verzameld. Deze indicatoren geven inzicht in de voortgang van het project en helpen
om gefocust resultaten te bereiken. Het stelt ons echter ook in staat om samenhangende keuzes te
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maken over voortgang of afbreken van projecten c.q. programma’s. ORIB ontzorgt en draagt stevig bij
aan objectivering van de resultaten. We kunnen met behulp van o.a. ORIB objectief en data gedreven
afwegen in hoeverre een initiatief tot resultaat leidt. ORIB is daarmee een waardevol stuk gereedschap
in de monitoring. Met de participatie van Vie aan ORIB worden inzichten verkregen en wordt mee
ontwikkeld aan deze dienst waaraan ook andere gemeenten tegen een vergoeding deel kunnen
nemen.

Onze Regio in Beeld is een gezamenlijk initiatief van Limburgse gemeenten, zorginstellingen en
woningcorporaties om meer zicht te krijgen en daarmee beter te kunnen sturen. Waar andere
organisaties louter moeten sturen op hun eigen data, koersen de deelnemende organisaties van Onze
Regio in Beeld op een samenvoeging van elkaars data.
De deelnemers van de ORIB community zullen continu hun informatiebehoeften in kaart brengen.
Welke strategische uitdagingen liggen er? Welke inzichten willen we krijgen? Waar willen we op
sturen? Is de behoefte helder, dan kan aan de slag gegaan worden om de vertaling te maken naar
concrete informatieproducten. Benodigde beschikbare informatie van deelnemende partijen worden
aan elkaar gekoppeld en waar nodig verrijkt met externe data hetgeen leidt tot een set aan unieke
inzichten.
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Hoofdstuk 5
5.1

Status en borging uitvoeringsprogramma

Status uitvoeringsprogramma

Dit regionale uitvoeringsprogramma is een reisgids. Een gids voor een reis waarvan het
reisdoel bekend is, maar waarin de wegen die we nemen steeds zullen variëren. Een set
van programma’s hebben we bij de start van de reis ingepakt. Deze zijn te vinden in deel
2, programma’s producten en services bij dit uitvoeringsprogramma. Een aantal zal
de hele periode met ons meereizen, van een aantal gaan we misschien afscheid nemen, nieuwe
programma’s zullen op onze reis worden toegevoegd. De wegen die we nemen zullen immers kunnen
wijzigen omdat zich steeds nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voordoen. Vie blijft aanhaken
bij nieuwe programma’s, interventies, (beleids) ontwikkelingen en inzichten met de ambitie om door
de jaren heen van resultaten naar duurzame effecten te komen. Met Vie wordt geïnvesteerd in een
gezonde vitale en duurzame toekomst. Een rol waarin Vie vanzelfsprekend niet treedt in de
beleidskeuzes die afzonderlijke gemeentes maken of de uitvoering zal overnemen. Vie functioneert
bovenal als kartrekker voor de regio. Vie onderzoekt, ondersteunt, coördineert en verbindt, juist daar
waar de grote regionale opgaven liggen op het gebied van vitaliteit en gezondheid.

5.2

Borging Vie en uitvoeringsprogramma

Zoals in hoofdstuk 3 is te lezen, speelt de Vie-Innovatiehub een spilfunctie ten behoeve van
kennisbevordering, community-building en community events tussen partijen/stakeholders. De
uitwerking hiervan is te vinden in deel 2 van dit uitvoeringsprogramma ‘programma’s, producten en
services’. Daarnaast verzamelt de Innovatiehub ook kennis over problemen waar de regio tegenaan
loopt om hier vervolgens oplossingen voor de vinden dan wel te ontwikkelen. Een andere belangrijke
rol van de Innovatiehub is het ophalen van best practices van gemeenten om deze te delen en waar
mogelijk op te schalen.
Hoe wordt dit in de praktijk geborgd?
Vanuit Vie zal een regionale ‘Denktank’ ingesteld worden met ambtelijk vertegenwoordigers waarin
concreet:
• De gezamenlijke informatie/programma-behoefte wordt gepeild en vertaald wordt naar
informatie/ programma aanbod;
• Nieuwe inzichten en ontwikkelingen alsook mogelijkheden tot beschikbaarheid van fondsen
vanuit de Innovatiehub aangeboden worden;
• De resultaten van programma’s worden gedeeld zodat andere gemeenten deze waar gewenst
kunnen implementeren;
• Lopende initiatieven vanuit de afzonderlijke deelnemers uitgewisseld worden zodat er
verbindingen kunnen worden gelegd voor meer executiekracht.
Vie is zich ervan bewust dat een regionaal netwerk in de tijd zal moeten groeien. De rol van de Parkstad
gemeenten beperkt zich dan ook niet slechts tot de totstandkoming van dit Regionale
uitvoeringsprogramma. Vanuit de Innovatiehub zal daarom actief geïnvesteerd worden in het bouwen
van deze ‘Denktank’ om daarmee ook de betrokkenheid van de gemeenten bij de uitvoering te borgen.
Dit wordt gedaan door de deelnemende partijen in ieder geval drie maal per jaar afzonderlijk te
benaderen voor een ambtelijk afstemmingsoverleg en worden er gezamenlijke bijeenkomsten
gehouden. Daarin zal de wijze van samenwerking aan de orde komen maar zullen ook lopende zaken,
vragen of aanbevelingen voor nieuwe programma’s producten en services op het gebied van vitaliteit
en gezondheid uitgewisseld worden.
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Naast het ‘ophalen’ is Vie natuurlijk ook benaderbaar via de programmamanager, projectmedewerker
en programmamanagement officer voor vragen, opmerkingen of ondersteuning die ingebracht
kunnen worden in het netwerk van de Vie-Innovatiehub. Waar het gaat om de ontwikkeling van
programma’s, producten of services waarvoor een regionale behoefte geldt, vallen deze onder de
reguliere inzet van de Innovatiehub. Ontwikkelvragen voor een individuele gemeente of vragen om
uitvoerings-ondersteuning zijn eveneens welkom bij de Innovatiehub. Hiervoor geldt op basis van een
offerte een additionele (kostendekkende) bijdrage.
Waar de vraag naar regionale programma’s, producten en services de capaciteit van de VieInnovatiehub mocht overstijgen, zal op basis van aanbevelingen van de Denktank over inzet en
prioritering van activiteiten binnen het Regionaal Uitvoeringsplan, een voorstel aan de Stuurgroep SES/
bestuurscommissie SES worden voorgelegd. Hiermee fungeert de Denktank als voorbereidingsgroep
voor de Stuurgroep/Bestuurscommissie SES.
De algemene bestuurlijke verantwoording zal in lijn met de Regio Deal beschikking plaats vinden via
de stuurgroep/Bestuurscommissie SES. Daartoe zal het uitvoeringsprogramma 2 maal per jaar
geactualiseerd worden.
Met de Stadsregio Parkstad Limburg zal afstemming plaats vinden hoe de verbinding gelegd kan
worden met de bestaande ambtelijke en bestuurlijk overleggen als bron om vraagstukken te
identificeren.
Omdat de aanpak van vitaliteit en gezondheid een lange adem vraagt, heeft de raad van de gemeente
Kerkrade voor minimaal 10 jaar elk jaar €1,2mln aan programmagelden gelabeld om de continuïteit te
borgen. In deze structurele middelen is €100k per jaar gelabeld voor de proceskosten van de VieInnovatiehub, naast de personele inzet uit de reguliere middelen van de gemeente Kerkrade. Ten
behoeve van het aanjagen van de beweging is daarnaast tot een extra investering voor 2021 besloten
en daarnaast de intentie uitgesproken eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen voor de jaren 2022,
2023 en 2024. Voor 2021 wordt ingezet op programma’s, producten en services van de VieInnovatiehub die bij uitvoering een bedrag van €170k vertegenwoordigen. Daarnaast wordt vanuit de
Innovatiehub structureel ingezet op derde geldstromen en het verwerven van middelen bij diverse
(landelijke en Europese) fondsen.
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Vie – Leven in beweging
Met Vie – Leven in beweging werkt de gemeente Kerkrade samen met haar inwoners en
maatschappelijke lokale en regionale partners aan gezondheid en vitaliteit. Het is een plek waar mensen
voor elkaar zorgen, samen bewegen, van elkaar leren en samenwerken. Maar Vie is niet alleen een
fysieke plek in het centrum van Kerkrade. Vie is ook de beweging die hoort bij het leven. Vie wordt
zichtbaar en voelbaar, in het stadshart tot in de haarvaten van de wijken. Vie staat voor levenslang
kansrijk met programma’s die investeren in gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken. Met de
inzet vaneen Kennis- en Expertisecentrum wordt Vie bovendien onmisbaar in de ambitie van de regio
Zuid-Limburg om te werken aan gezondheid en vitaliteit.
Kortom: Vie is een investering in een gezonde en vitale duurzame toekomst voor Kerkrade én de regio.

www.vie-kerkrade.nl
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