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Inleiding 
 

In deel 1 van het regionaal uitvoeringsprogramma Vie is het al te lezen: Het uitvoeringsprogramma Vie 

is een reisgids voor de komende 10 jaar. Een reis waarvan het reisdoel bekend is, maar waarin de 

wegen die we nemen steeds zullen variëren omdat zich steeds nieuwe ontwikkelingen en 

mogelijkheden voordoen en we blijven aanhaken bij nieuwe programma’s, interventies, 

(beleids)ontwikkelingen en inzichten. Maar ook een reis die de ambitie heeft om door de jaren heen 

van resultaten naar duurzame effecten te leiden. Vie neemt in deze reis met de Vie Innovatiehub 

Parkstad een centrale positie in.  We refereren hierbij aan hoofdstuk 3.2 van deel 1 van dit Regionale 

uitvoeringsprogramma:  

 

De Vie Innovatiehub Parkstad 

1. Brengt met een ‘landkaart’ in beeld welke interventies er reeds plaatsvinden;  

2. 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;  

3. Bouwt aan een community van organisaties om samen de gezondheidsachterstand weg te 

werken; 

4. 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;  

5. Legt verbindingen tussen gemeenten met soortgelijke vraagstukken;  

6. Verzamelt kennis en bundelt expertise om noodzakelijke en betekenisvolle oplossingen te 

bedenken; 

7. Gaat steeds op zoek naar derde geldstromen als fondsenwerving en subsidiemogelijkheden 

voor uitdagingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit;  

8. Ondersteunt bij het adresseren van de sociaal economische achterstanden in de Stadsregio 

Parkstad; 

9. Doet onderzoek naar en stimuleert ontwikkelingen ter ondersteuning van vitaliteit en 

gezondheid.   

 

 

Dit tweede deel van het uitvoeringsprogramma is daarmee het dynamische deel dat in de tijd steeds 

zal worden aangepast, gewijzigd, maar vooral aangevuld zal worden.  

Een start is al gemaakt. De acties die lopen in maart ’21 zijn in de volgende hoofdstukken opgenomen.  

Twee keer per jaar zal dit overzicht bijgewerkt worden. 

 

De programma’s zijn opgebouwd langs de structuur van: titel, doelgroep, algemene omschrijving, 

beoogd resultaat, monitoring, betrokken partijen, regie en status. Waar een programma zich nog in de 

voorbereidende fase vindt, zal de wijze van monitoring veelal nog uitgewerkt moeten worden. Soms 

zijn programma’s aan de voorkant ook niet direct meetbaar te maken. Dat wil niet per definitie zeggen 

dat ze niet werken. In voorkomende gevallen zullen parameters worden opgesteld die kwantitatief 

en/of kwalitatief van aard kunnen zijn.  
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1 Inzicht in bestaande interventies  

Hoe meer we onderzoeken en leren van de verschillende programma’s, actoren en projecten op het 

gebied van gezondheid, hoe meer behoefte er is aan een overzicht van alle initiatieven die er al lopen.  

Een en ander niet in het laatst om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden uit 

onwetendheid over reeds bestaande programma’s. Voor de Regio Parkstad zal Vie een faciliterende 

rol innemen om dit overzicht en inzicht in bestaande interventies te realiseren met de Landkaart 

Parkstad. 

 

Landkaart Parkstad 

Algemene omschrijving 

Met de Landkaart Parkstad worden goede initiatieven in onze regio in kaart gebracht. Hiertoe zal niet 

alleen de hulp worden gevraagd van de gemeenten in onze regio om dit inzicht in lopende 

programma’s en de doelstellingen daarvan te verwerven, maar ook informatie worden opgehaald bij 

overige aanbieders (profit en non-profit). Hierbij zal ook de verbinding worden gelegd met Bureau 

Trendbreuk/GGD waar reeds waardevolle informatie van lopende interventies worden verzameld. 

 

Doelgroep 

Partijen die zich programmatisch inzetten om (gezondheids)achterstanden in te halen. 

 

Beoogd resultaat 

Een overzicht (‘landkaart’) van programma’s, actoren en ontwikkelingen in de regio die voor 

betrokken partijen openbaar is en steeds geüpdatet wordt op actualiteit.   

 

Betrokken partijen 

Gemeenten en aanbieders (profit en non-profit) van programma’s op het gebied van vitaliteit en 

gezondheid. 

 

Regie 

Innovatiehub Vie neemt de lead en zoekt naar partners die hierbij willen aansluiten.  

 

Status 

In maart ’21 heeft een eerste oriënterende ronde langs de diverse gemeenten plaatsgevonden waaruit 

een aanzet voor de landkaart zal worden opgesteld. Tijdens (interactieve) vervolgsessies zal de 

landkaart steeds verder ingevuld worden. De landkaart kent een continu proces.  

 

 

 

 

  

Uitvoering Implementatie Voorbereiding Oriëntatie  
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2 Oplossingen voor gezamenlijke vraagstukken 
Vanuit de gezamenlijke opgave voor de regio wordt door de afzonderlijke gemeenten/organisaties hun 

eigen accent gelegd maar wordt ook vaak zelfstandig ingezet op  bestaande interventies. Vie gaat 

steeds op zoek naar deze gezamenlijke opgaven en vraagstukken en initieert een proces om tot 

oplossingen te komen.  

Voorbeelden van vraagstukken die momenteel breed leven zijn de wens om de implementatie van de 

Gezonde Basisschool van de Toekomst te kunnen ondersteunen en vraagstukken gerelateerd aan 

participatie.  Op beide vraagstukken lopen er verschillende initiatieven/pilots om hierin ondersteuning 

te bieden.  

Andere aspecten die leven en in de nabije toekomst onderwerp van gezamenlijke actie zouden kunnen 

zijn:  

• Brunssum, Simpelveld en Kerkrade geven aan het lastig te vinden om de jongeren in de leeftijd 

van 13-24 jaar te bereiken; 

• Afzonderlijke gemeenten hebben soms te maken met onvoldoende volume/deelnemers voor 

trainingen en cursussen die voor specifieke doelgroepen wel (preventief) belangrijk zijn. Een 

gezamenlijk aanbod zou hierin mogelijk een oplossing kunnen bieden. 

 

2.1  Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) readiness scan 
 

Doelgroep 

• Scholen die aan de slag willen als gezonde basisschool van de toekomst; 

• Ambtenaren die basisscholen hierin begeleiden; 

• Limburgse Kwartiermakers Gezonde Basisschool van de Toekomst. 

 

Algemene omschrijving 

Veel scholen die GBT school willen worden, voeren al onderdelen van het GBT gedachtegoed uit. In 

zulke situaties start men dus niet vanaf nul met GBT. Om er snel achter te komen hoe ver men al is in 

relatie tot het wetenschappelijk gevalideerde GBT model wordt een readiness scan ontwikkeld. Met 

de scan kan met de school het gesprek aangegaan worden om enerzijds ambities te peilen en 

anderzijds te bespreken wat er reeds gedaan wordt en wat er dus nog moet gebeuren. Uit de scan 

rollen de mogelijkheden voor een school maar wordt direct ook praktische ondersteuning geboden. 

Doelstelling van de readiness scan is om ook in kaart te brengen welke organisaties (non-profit en 

profit) ondersteuning kunnen bieden bij het invullen van de verschillende onderdelen van het GBT 

model. Hierbij kan gedacht worden aan partijen die invulling kunnen geven aan aspecten als 

beweegmomenten of talentontwikkeling in de meeste brede vorm. 

 

Beoogd resultaat 

• Toetreding tot GBT voor scholen vergemakkelijken; 

• Optimaliseren van het begeleidingsproces GBT voor ambtenaren en kwartiermakers. 

 

Betrokken partijen 

• Provincie Limburg kwartiermaker GBT; 

• Stichting implementatie gezonde basisscholen; 

• GGD Zuid-Limburg; 

• Innovatiehub Vie. 

 

Regie 



6 

 

Innovatiehub Vie.  

 

Status 

 

 

 

2.2 Burgerparticipatie 

Uit de eerste oriënterende ronde langs de gemeenten kwam naar voren dat burgerparticipatie een 

centraal vraagstuk is. Niet alleen vanwege de Nationale Omgevingsvisie maar vanuit de oprechte 

vragen: Hoe krijgen en houden we onze inwoners betrokken? Hoe sluiten we daarbij aan bij hun 

leefwereld en borgen we participatie in een gebiedsgerichte aanpak. 

Bij het opstellen van het landschapskader in Beekdaelen is de insteek nadrukkelijk de koppeling te 

leggen met de sociale aspecten en speelt de vraag hoe participatie hierin een plaats kan krijgen; 

In Brunssum wordt in de aanpak Brunssum Noord al stevig ingezet op burgerparticipatie vanuit het 

Noorderhuis, maar wil participatie structureel verder inbedden; 

Voerendaal kent de Burgerij en zoekt eveneens verankering.  

Alles bij elkaar initiatieven waarin met het uitwisselen van ervaringen en kennis op zoek gegaan kan 

worden naar de best practices.  

Vie draagt naast de reeds lopende initiatieven nog extra bij aan het thema met een vernieuwende 

wijze van burgerparticipatie in de pilot Kerkrade Noord 

 

Pilot Kerkrade Noord 

Doelgroep 

De gemeenschap in zijn algemeenheid waarbij denken vanuit de gemeenschap centraal staat. 

 

Algemene omschrijving 

Er worden kansen gezien om de gemeenschap gezonder te maken door een beweging op te starten 

juist vanuit de gemeenschap. Daartoe wordt er momenteel een methodiek ontwikkeld, toegepast op 

Kerkrade-Noord, die verschillende haakjes (behoeften) in de gemeenschap ‘zoekt’ waaraan 

programma’s passend binnen Vie opgehangen kunnen worden. In deze methodiek worden de ambities 

van Vie dus afgestemd op de behoeften van de gemeenschap en ontstaat er draagvlak en 

eigenaarschap binnen deze gemeenschap.  

 

De ‘haakjes’ (behoeften) worden opgehaald door een raadpleging en verdiepingsgesprekken waarbij 

de volgende stappen worden doorlopen: 

1. In beeld brengen wat de gemeenschap belangrijk vindt, wie de gemeenschap is en wat de 

gemeenschap verbindt.  

2. Ontwerpen van gemeenschapsvisie. 

3. Matchen gemeenschapsvisie en visie Vie. 

4. Kapstok voor projecten. 

5. Strategisch organiseren van projecten richting uitvoering (programmalijnen). 

6. Stimuleren gemeenschap ter ondersteuning bij uitvoering projecten (Innovatiehub). 

 

Met de interne en externe raadpleging in Kerkrade Noord is een groot aantal mensen gesproken en 

geraadpleegd. Inmiddels zijn de kaders in beeld gebracht en worden de eerste stappen gezet om 

belanghebbende partijen verder met elkaar in verbinding te brengen. Uit de meer dan 300 mensen die 

vrijwillig hebben meegedacht, hebben 70 mensen aangeven in vervolgtrajecten mee te willen helpen.  

Evaluatie Opgeleverd Onderzoek Voorbereiding Oriëntatie  
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Een concreet voorbeeld van wat de gemeenschap belangrijk vindt is de waarde die wordt 

toegeschreven aan de natuur en de wens van de gemeenschap om samen meer te bewegen. Hier 

kunnen vervolgens samen met de stakeholders uit de wijk en hun achterban programmalijnen op 

worden ontworpen die daarmee dus echt van de gemeenschap zijn en door hen worden gedragen.  

 

Beoogd resultaat 

Het gedachtegoed van Vie implementeren in de gemeenschap vanuit: 

• Gemeenschapsdenken; 

• Snelle verbinding met de gemeenschap; 

• Initiatief vanuit de gemeenschap laten ontstaan (participatie van onderop); 

• Draagvlak, en eigenaarschap, bij de gemeenschap.  

 

Betrokken partijen 

• Toponderzoek; 

• SSSHIFT Customer Experience; 

• Gemeente Kerkrade.  

 

Regie 

Toponderzoek en SSSHIFT Customer Experience. 

 

Status 

 

  Opgeleverd Onderzoek Voorbereiding Oriëntatie  
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3 Community building 
Hoe brengen we slagkracht duurzaam bij elkaar en werken we aan de opgaven op het gebied van 

vitaliteit en gezondheid? Vie werkt aan een programma om kennis en kunde bij elkaar te brengen. 

 

Parkstad Excellence 

Doelgroep 

De meest innovatieve betrokken talenten uit de gemeentelijke en niet gemeentelijke organisaties die 

in die sectoren werken waar problemen op het gebied van vitaliteit en gezondheid spelen. 

 

Algemene omschrijving 

Parkstad Excellence is een trainingsprogramma voor innovatieve betrokken talenten die in de sectoren 

werken waar problemen op het gebied van vitaliteit en gezondheid spelen. In het programma staan 

herkenbare problemen of uitdagingen op het gebied van gezondheid die onze bewoners raken en hoe 

daar in de uitvoering vorm aan wordt gegeven, centraal. Het streven is verschillende edities van een 

trainingsprogramma aan te bieden waardoor talent wordt gedeeld, vergroot en versterkt. Elke editie 

zal voorafgegaan worden door een scan van bestaande problemen bij organisaties die als input dienen 

voor het programma dat geboden gaat worden gedurende de training. Op deze manier gaan 

deelnemers dan aan de slag met het oplossen van concrete cases uit de eigen praktijk en wordt er 

direct gewerkt aan kennisbevordering door analyse van de eigen uitdagingen. Doordat dit organisatie 

overstijgend  gebeurt, wordt bijgedragen aan community building. 

 

Beoogd resultaat 

• Verbeteren van de executiekracht van organisaties;  

• Betere samenwerking tussen organisaties onder andere door het op/uitbouwen van 

persoonlijke relaties; 

• Kennis vergroten over succesvolle innovaties, interventies en oplossingen; 

• Samenwerkingen smeden tussen partners die werkzaam zijn op het gebied van vitaliteit en 

gezondheid; 

• Efficiënter leren samenwerken. 

 

Betrokken partijen 

• Nader te bepalen onderwijsinstelling; 

• Gemeenten; 

• Maatschappelijke organisaties. 

 

Regie 

Innovatiehub Vie.  

 

Status 

 

 

 

 

 

Opgeleverd Onderzoek  Voorbereiding Oriëntatie  
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4 Aanbieden van producten  
 

Naast de algemene gezamenlijke vraagstukken bestaat er bij de verschillende gemeenten en 

organisaties de vraag om ondersteuning voor specifieke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het 

eigen beleid. Hierbij kan het gaan om inhoudelijke kennis, maar ook om het op een andere manier 

benaderen van vraagstukken om daarmee nieuwe inzichten en daarmee kansen op te halen.  

Vie biedt hiervoor de tools die organisaties als product kunnen afnemen. Een voorbeeld hiervan is de 

vraag van Beekdaelen met betrekking tot Beekdaelen Bloeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beekdaelen Bloeit 

 

De gemeente Beekdaelen heeft geweldig mooi groen, maar door onder andere bedrijvigheid, 

bebouwing en agrarische activiteiten dreigt dat z'n glans te verliezen. Investeringen in kwaliteit en 

beheersmatige vraagstukken wil Beekdalen creatief, integraal oppakken. Helemaal in lijn met 

landelijke opvattingen op het gebied van participatie en de nieuwe omgevingswet.  

Bijzonder ‘groen’ is zo een einddoel, maar ook een middel om zaken op gebied van duurzaamheid, 

werkgelegenheid en niet geheel onbelangrijk; gezondheid verder in te vullen. Groen/bodem 

verbindt in Beekdaelen.  

Om hier invulling aan te geven liggen er al concrete ideeën al dan niet in samenwerking met partners. 

De opdracht aan de Vie Innovatie Hub luidt: ondersteun ons bij het succesvol implementeren van de 

eerste wapenfeiten vanuit dit gedachtegoed.  

Vanuit Vie Innovatiehub is een meerdaags programma ontwikkeld waarin gestart wordt met een 

analyse waarna in samenwerking met de juiste stakeholders gekeken worden naar het grijpen van 

kansen die nu nog niet verzilverd worden. Uit het overzicht dat hieruit ontstaat, wordt een pijler 

gekozen waarmee in de volgende fase aan de slag gaan wordt met een implementatie plan. De échte 

uitvoering dus. Hierin staan verkennen & verdiepen en het leggen van logische verbinden met 

stakeholders centraal zodat de logische organisaties op de juiste projecten deelnemen.  

Het uiteindelijke doel is een efficiënte lancering van een programma of product, met in het hart een 

bevlogen en betrokken, zelfsturend team.  
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5 Verbindingen leggen 
Vie zal mede op basis van de ‘Landkaart’ met lopende initiatieven, steeds actief de verbinding en 

uitwisseling tussen partijen stimuleren en de executiekracht te helpen vergroten. Dit kan zijn tussen 

gemeenten/organisaties onderling die te maken hebben met soortgelijke opgaven maar strekt zich 

ook verder uit regionaal niveau. Vie werkt vanuit het gedachtegoed dat de kracht van de regio er juist 

in gelegen is om reeds bestaande initiatieven verder te optimaliseren, uit te wisselen en waar effectief 

op te schalen.  Naast het aanbod van een periodieke afstemming met de afzonderlijke gemeenten zal 

vanuit Vie tevens het initiatief genomen worden tot het instellen van overlegvormen of een denktank.  

Uit de eerste oriënterende ronde langs de verschillende gemeenten is naar voren gekomen dat hieraan 

behoefte bestaat waarbij tevens de wens is geuit in bijeenkomsten op afzonderlijke thema’s in te 

kunnen zoomen en wisselende samenstellingen als inspirerend worden beschouwd. In de nadere 

uitwerking zal Vie in afstemming met partners en de Stadsregio optrekken om te komen tot zo effectief 

en efficiënt mogelijke bijeenkomsten te faciliteren en overlap in afstemmingsmomenten en 

vergaderdruk te minimaliseren.  

 

Verbindingen waaraan gedacht kan worden  
Een voor de hand liggende verbinding is bijvoorbeeld al te vinden in de gebiedsgerichte aanpak van 

Heerlen Noord, Brunssum Noord, Lauradorp en Oud Nieuwenhagen in Landgraaf en Rolduckerveld in 

Kerkrade. Hiertoe bestaat momenteel reeds een periodiek overleg gebiedsgerichte aanpak vanuit de 

Stadsregio.  

 

Naast de verbinding op het gebied van gebiedsontwikkeling zal de belangstelling onderzocht worden 

om een verbinding te leggen tussen WIJK in Oud Nieuwenhagen Landgraaf en Vitaal Kerkrade! 

 

Aanpak Onderwijs en Arbeidsmarkt Oud Nieuwenhagen: WIJK  
 

De primaire doelgroep zijn jongeren tot en met 27 jaar die niet op eigen kracht een plek op de 

arbeidsmarkt kunnen krijgen en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Streven is 

om van de deelnemende jongeren ook de ouders in het project te betrekken zodat het hele 

“systeem” geactiveerd wordt met een positieve invloed op elkaar en een sterke voorbeeldfunctie 

naar anderen en toekomstige generaties.  

Om te komen tot een omslag in denken en doen ten aanzien van actief participeren en werken is 

het niet voldoende om te focussen op de kansrijken. Juist een actievere deelname van de groep die 

meer aan de onderkant zit én de voorbeeldfunctie die hiervan uitgaat is essentieel om op langere 

termijn een omslag te bewerkstelligen.  

Een actieve buurt, waar zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven 

en bijdragen aan de sociale cohesie is nodig om patronen te doorbreken zodat jongeren zien dat 

actief meedoen de standaard is. De eerste aanzet geven om de geijkte patronen te doorbreken voor 

de doelgroep uitkeringsgerechtigden die nog te ver van de arbeidsmarkt afstaat vormt hierbij de 

basis. Deze eerste beweging maakt ruimte voor doorontwikkeling van deze groep én nieuw 

perspectief voor jongeren. De groep “nieuwe instromers”, die meer arbeidsfit zijn maar gelet op de 

huidige arbeidsmarkt niet meteen een nieuwe baan vinden, kunnen vanuit meer recente 

werkervaring een positieve bijdrage leveren. Zij zijn voorbeeld en mentor en blijven hierdoor ook 

arbeidsfit. De aanpak concentreert zich rondom de probleemgebieden, waarbij de volgende thema’s 

leidend zijn: 

 

- Leren in mijn wijk (verhogen opleidingsniveau) 

- Aan de slag in mijn wijk (versterken vrijwilligerswerk) 

- Meteen schuldenvrij in de wijk (verminderen financiële problemen) 
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- Ontwikkelen in mijn wijk (ontwikkeling naar hoogste vorm van participatie die mogelijk is) 

- Versterken basisvaardigheden in de wijk (verminderen laaggeletterdheid) 

- Voel je goed in de wijk (verbeteren gezondheid). 

 

Via een open werving én door samenwerking met de partners die een rol spelen in de toeleiding 

worden mensen uitgenodigd om deel te nemen. Gestart wordt met deelname aan één van de 

‘lightopleidingen’. Iedere opleiding heeft zijn eigen richting (zorg, groen, schoonmaak, gezondheid, 

en handig). De deelnemers leren in 10 bijeenkomsten de basale vaardigheden op het gebied van de 

‘lightopleiding’ waarin ze gestart zijn. In de bijeenkomsten wordt ook aandacht geschonken aan 

werknemersvaardigheden en basisvaardigheden. Doel is mensen toerusten voor taken in hun eigen 

wijk. Na de cursus volgt een praktijkperiode van maximaal 1 jaar in de wijk zelf die qua duur kan 

variëren, afhankelijk van de mogelijke vervolgstappen. De cursus en de praktijkperiode samen 

vormen immers de eerste basis voor een mogelijke doorontwikkeling naar scholing of werk. De 

richting per ‘lightopleiding’ is zo gekozen dat dit aansluit op kansen binnen de arbeidsmarkt.  

Het begin is dus laagdrempelig, ook omdat in de wijk een centraal punt ingericht wordt dat als 

huiskamer én uitvalsbasis dienst gaat doen. De ondersteuning en begeleiding vanuit onder andere 

het Mensontwikkelbedrijf krijgt vanuit deze plek vorm. Vanuit deze laagdrempelige start, die gezien 

kan worden als voorschakeltraject wordt gekeken naar doorontwikkeling richting werk en opleiding. 

Dit is fase 3 van het project, waarbij in fase 2 al gekeken wordt naar de mogelijkheden van 

deelnemers, het ontwikkelperspectief en wat nodig is om de stap naar opleiding op werk te maken. 

Hierbij borduren we voort op de bestaande werkwijze binnen het mensontwikkelbedrijf. 

Schematisch ziet dit er als volgt uit 

 

 
Als plus op het project wordt van 10 jongeren de schulden overgenomen, onder voorwaarde dat ze 

actief meedoen aan het project en schuldhulpverlening accepteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van het bestaande instrumentarium in kader van schuldhulpverlening, aangevuld met een bijdrage 

uit dit project om mensen daadwerkelijk helemaal schuldenvrij te kunnen maken. Bij voorkeur 

nemen ook de ouders van deze jongeren deel aan het project en/of ondersteunen de ouders actief 

de deelname van de jongere. 

Per “lightopleiding” zijn gemiddeld 12 plekken beschikbaar. Daarmee is deelname van 60 mensen 

aan de opleidingen mogelijk. Daarnaast kunnen ook mensen meedoen die de “lightopleiding” niet 

nodig hebben voor deelname. Hiermee is sprake van een groter bereik dan alleen de deelnemers 

aan de opleidingen.  

Binnen dit project is samenwerking met het maatschappelijk middenveld maar ook met de 

ondernemers in dit gebied belangrijk. Het maatschappelijk middenveld is nodig om samen de wijk 

enthousiast te krijgen voor dit project én om de plekken te realiseren (er zijn 60 plekken nodig die 

passen bij de diverse richtingen van de “lightopleidingen") waar mensen aan de slag kunnen. 

Bovendien hebben zij ook een belangrijke rol in het mee vormgeven en uitvoeren van de 

“lightopleidingen”. Onder maatschappelijk middenveld verstaan we ook de woningverenigingen. Zij 

zijn van belang vanwege de kansen op werk(ervaring) in het kader van de fysieke opgave. Hier willen 

we ook nadrukkelijk de link leggen met de herbouwopgave binnen Oud Nieuwenhagen. Het overleg 

hierover is opgestart. Het bedrijfsleven is van belang om de volgende stap binnen de ontwikkeling 

te kunnen maken. Zij kunnen ontwikkelplekken bieden en mogelijk zelfs werkplekken. Hierbij wordt 

vooral gebruik gemaakt van bestaande contacten. Gedurende de uitvoering van het project wordt 

gekeken welke extra ontwikkel- of werkplekken nodig zijn passend bij de competenties van de 

deelnemers. Dat is ook het moment om actief de samenwerking met werkgevers te zoeken. 
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Arbeidsfit maken: Vitaal Kerkrade!  
Doelgroep 
Cliënten/inwoners met een uitkering Participatiewet en een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

 

Algemene omschrijving 

Vitaal Kerkrade! is gericht op het (arbeids)fit maken van de doelgroep in de participatiewet. Het 

programma voorziet in een gericht aantal activiteiten om inwoners ‘in beweging’ te krijgen. Dit 

varieert van het uitvoeren van bewegings- en sportactiviteiten, het stimuleren van sociale 

contacten, (praktijk)lessen over gezonde voeding maar ook indien nodig inzet van en samenwerking 

met professionals op het gebied van persoonlijke omstandigheden. De activiteiten worden in 

hoofdzaak vormgegeven door studenten van Vistacollege en Fontys Hogeschool, waarbij zij zowel 

intern alsook vanuit de onderwijsinstellingen ondersteund en begeleid worden. De activiteiten 

vinden plaats in en vanuit het Flexiforum, maar kunnen ook gebiedsgericht/-gebonden worden 

georganiseerd vanuit de Wijkcentra/-voorzieningen.   

 

Beoogd resultaat 
Het project Vitaal Kerkrade! heeft als hoofddoel het vergroten van het aantal mensen dat 

participeert conform de Participatiewet (maar ook: de Wet maatschappelijke ondersteuning). 

Participatie is hierbij ruim neergezet en betekent in dit geval de deelname aan activiteiten die 

bijdragen aan de maatschappij als geheel. Aan dit doel zijn de volgende activiteiten te verbinden:  

1. Het organiseren van meer geschikte participatieplekken voor de doelgroep, die passen bij 

hun ontwikkeling, hun eigen mogelijkheden en hun eigen woonomgeving. 

2. Het bereiken van een betere doorstroom van participatie, via re-integratie naar de reguliere 

arbeidsmarkt. 

3. Het realiseren van preventie voor problemen op meerdere gebieden binnen het sociaal 

domein die een relatie hebben met participatie. 

4. Het verbeteren van de afstemming tussen welzijns- en zorgorganisaties en de eigen 

inspanningen van de gemeente op het terrein van participatie en daarmee een gerichtere 

benadering van de doelgroep. 

5. Het creëren van nieuwe verbindingen tussen bewoners, instellingen en gemeente met als 

doel de eerdere doelen naar de toekomst toe te borgen binnen bestaande budgetten en er 

meer gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van bewoners en de samenleving. Hierbij 

zal dus een nadrukkelijke verbinding met de aanpak ‘Samen Leven’ dienen te worden 

gerealiseerd. 

 

Concreet wordt beoogd om de komende jaren doelgroepen met een grote tot zeer grote afstand 

tot de arbeidsmarkt (die dus niet ‘arbeidsfit’ zijn), met behulp en inzet van het programma weer ‘fit’ 

te maken (d.w.z. weer deel te nemen aan / te participeren in activiteiten en waar mogelijk ook weer 

aan het werk te krijgen).  

Dit zal dienen plaats te vinden met deels groepsgerichte en deels individueel gerichte activiteiten. 

Dit zijn niet enkel (bewegings)activiteiten, maar ook activiteiten bijvoorbeeld i.h.k.v. een gezonde 

levensstijl, deelname aan kookworkshops e.d. Vanuit het programma ‘Vitaal Kerkrade!’ kunnen 

deelnemers doorstromen naar vrijwilligerstrajecten en/of trajecten gericht op uitstroom naar werk.  

 

Op dit moment kent de gemeente Kerkrade een grote groep cliënten met een grote tot zeer grote 

afstand (cat. 4 t/m 6). Het programma is ook specifiek hierop gericht. 
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Doel is om van deze groep (met name inwoners met een indicatie tijdelijk/duurzaam 

arbeidsongeschikt) de komende 2 jaar in ieder geval 150 personen – via het programma Vitaal 

Kerkrade! – letterlijk in ‘beweging te brengen’ en stappen te laten zetten richting meer Participatie 

( en mogelijk naar werk). Deze ontwikkeling van cliënten zal niet alleen plaatsvinden door en vanuit 

het programma zelf. Vitaal Kerkrade! maakt deel uit van een keten van (reguliere) maatregelen 

gericht op het ontwikkelen van cliënten Participatiewet. Met Vitaal Kerkrade! wordt wel specifiek 

ingezoomd op de doelgroep waarvoor vanuit het bestaande beleid ‘Kansrijk voor Kansarm’ nog geen 

gerichte aanpak bestaat op ontwikkeling en participatie. 

 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat ook in deze doelgroep cliënten ontwikkelperspectief hebben en 

– mits intensief begeleid – mogelijkheden op uitstroom naar werk te ontwikkelen.  

 

Uitstroom naar werk 2018 - 2019 

 
 

Met het programma wordt beoogd dit aandeel substantieel te verhogen. Hierbij geldt wel dat de 

plaatsingsmogelijkheden – gelet op de actuele mondiale situatie – veel uitdagingen kennen. 

 

Monitoring 
Alle cliënten Participatiewet zijn ‘in beeld’ gebracht met het programma Competensys. Hierbij is 

tevens voor elke cliënt de arbeidsfitheid/ participatieladder bepaald. Gedurende de deelname aan 

het programma vindt regelmatige herbeoordeling hiervan plaats. Daarnaast zal een specifieke 

vragenlijst worden ontwikkeld gericht op het in beeld brengen en houden van aspecten als 

persoonlijk welbevinden, motivatie e.d. 

 

 

Betrokken partijen 

• Gemeente: Re-integratieconsulenten en combinatiefunctionarissen; 

• Vistacollege: studenten/stagiaires met hun begeleiders; 

135; 8%

95; 6%

23; 1%
37; 2%

135; 8%

517; 31%

437; 26%

295; 18%

Bemiddelbaarheid

1. Direct naar werk

2. Regulier werk m.b.v. subsidies of Jobcoach

2. Regulier werk met ondersteuning

3. Leren en Werken

3. Voorschakeltraject naar werk

4. Maatschappelijke participatie

5. Tijdelijk arbeidsongeschikt

6. Duurzaam arbeidsongeschikt



14 

 

• Fontys Hogelscholen: studenten/stagiaires met hun begeleiders. 

 

Regie 
Het programma Vitaal Kerkrade! wordt uitgevoerd door en vanuit het gemeentelijke Re-

integratieteam in samenwerking met de coördinator combinatiefuncties in samenwerking met 

(stagiaires en begeleiders van) Fontys Hogescholen en Vistacollege. De gemeente voert regie op 

het programma. 
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Een verbinding die reeds tot stand is gekomen 

Open Club Klimmen/Vie Kerkrade  

   

Open Club Klimmen en Vie Kerkrade  

 

De projecten en Open Club Klimmen en Vie Kerkrade zetten beiden in op een gebiedsontwikkeling 

met programmatische aanpak. Beide projecten zijn ontstaan en ontwikkeld met als uitgangspunt het 

bevorderen van (positieve) gezondheid in al zijn facetten. Met Vie Kerkrade en de Open Club 

Klimmen werken de gemeenten Kerkrade en Voerendaal elk op hun eigen manier aan de opgave op 

het gebied van leefbaarheid, vitaliteit, gezondheid en participatie voor alle doelgroepen waaronder 

jeugd, ouderen, burgers in een kwetsbare positie en nieuwkomers. In Kerkrade zijn de langdurige 

gezondheidsachterstanden en het realiseren van een trendbreuk de belangrijkste reden voor het 

realiseren van Vie. In Klimmen heeft een burgerinitiatief geleid tot een preventieve ontwikkeling van 

een leefbare en toekomstbestendige kern.  

Er is sprake van bestuurlijk en ambtelijk commitment over beide projecten. Er hebben reeds enkele 

gesprekken plaatsgevonden met de portefeuillehouders en betrokken ambtenaren over de wijze 

waarop de samenwerking vorm zal krijgen. In 2021 vindt in ieder geval in breed perspectief een 

kennismaking en nadere inventarisatie plaats tussen alle betrokken ambtenaren van beide 

gemeenten om kennis te maken met de projecten en werkwijze binnen de projecten. Het gaat hierbij 

dan met name over samenwerking op het gebied van gezondheid, welzijn, jeugd, sport, 

burgerparticipatie, communicatie en leefbaarheid. Bij een aantal ontwikkelingen werken beide 

gemeenten al actief samen. Met name op gebied van sport en gezondheid. Vanuit het partnership 

met Fontys worden HBO studenten van de opleiding Fontys Sportkunde geplaatst bij gemeenten. 

Kerkrade en Voerendaal zitten samen met gemeente Heerlen in een dergelijk partnership, duidelijk 

vanuit een visie tot regionale samenwerking. Daarnaast werken de gemeenten samen op gebied van 

Kansrijke Start en Trendbreuk. Zowel vanuit de Zuid Limburgse aanpak als ook vanuit de versterkte 

aanpak in Parkstad via de middelen van de Regio Deal. Er kan nog veel geleerd worden van elkaars 

aanpak omdat beide gemeenten op dit moment andere accenten leggen hierbij.  

Daarnaast zijn er veel mogelijkheden tot samenwerking tussen de projecten of mogelijkheden om 

van elkaars aanpak te leren. Zo is de aanpak rondom Innovatiehub en de innovatieontwikkeling 

rondom gezondheid en welzijn interessant om aan deel te nemen voor de gemeente Voerendaal. 

Anderzijds is de aanpak van burgerparticipatie via het project Open Club Klimmen en de Burgerij 

interessant voor de gemeente Kerkrade. De verbreding en verdieping van deze samenwerking wordt 

op dit moment verkend.  

Ook op het gebied van communicatie en het betrekken van inwoners en maatschappelijke partners 

valt er voor beide projecten veel van elkaar te leren. Hierin trekken beide projectorganisaties dan 

ook waar mogelijk samen in op om de slagkracht te vergroten en te leren van elkaars aanpak. Vie is 

een groot project met duidelijke project- en communicatiestructuren terwijl de Open Club 

kleinschaliger en met veel direct contact met partners plaatsvindt. Voor beide projecten zijn beide 

vormen van communiceren belangrijk en het is daarom de moeite waard om de samenwerking op 

te zoeken. 
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6 Verzamelen kennis en expertise 

 

6.1 Community Events 
Doelgroep 

Partijen die zich programmatisch inzetten om (gezondheids)achterstanden in te halen 

 

Algemene omschrijving 

Binnen Parkstad wordt door veel partijen gewerkt aan vitaliteit en gezondheid. Partijen die 

bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan het programma ‘Parkstad Excellence’ (zie voor meer informatie 

eerder in dit document) maar waarbij het van belang is dat zij elkaar ook op andere manieren 

ontmoeten en versterken. Het voornemen is om samen met enkele kennisinstellingen in de Smart 

Services Hub in Heerlen en deelnemers op het gebied van vitaliteit en gezondheid events te 

organiseren. Hierbij wordt concreet gedacht aan: 

• Informele bijpraatsessies; 

• Bijeenkomsten waarin men elkaars successen deelt maar ook leert van elkaars fouten; 

• Hackathons (bijeenkomsten waarin een probleem helder wordt gedefinieerd en binnen 24 uur 

wordt opgelost door teams); 

• Designsprints (een uitgebreidere versie van een hackathon waarin een team aan de slag gaat 

met een vraagstelling); 

• Een ‘wasstraat’ waarin een panel van experts/hackers in 1 uur advies geven op een probleem; 

De wasstraat zal er voornamelijk erop gericht zijn om reeds bestaande oplossingen boven tafel 

te krijgen. 

 

Beoogd resultaat 

Het creëren van een hechtere verbinding tussen actoren en professionals werkzaam op het gebied van 

vitaliteit en gezondheid. 

 

Betrokken partijen 

Partijen die zich programmatisch inzetten om (gezondheids)achterstanden in te halen. 

 

Regie 

Innovatiehub Vie. 

 

Status 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Opgeleverd Onderzoek  Voorbereiding Oriëntatie  
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7 Fondsenwerving en derde geldstromen 
 

7.1 Fondsen werving 

Doelgroep 

Partijen die zich programmatisch inzetten om (gezondheids)achterstanden in te halen. 

 

Algemene omschrijving 

De uitdagingen in onze regio die vertaald worden in initiatieven en programma’s hebben ook 

financiering nodig. Vanuit de Innovatiehub zal ingezet worden op het verwerven van middelen bij 

diverse (landelijke en Europese) fondsen. Uiteraard zal hierbij afstemming gezocht worden met andere 

organisaties die hier overduidelijk al goed in slagen zoals bijvoorbeeld de Stadsregio Parkstad en de 

GGD. Daarnaast zal ook de hulp ingeroepen worden van externe bureau’s om hierin te ondersteunen.  

 

Beoogd resultaat 

Werving van financiële middelen voor bestaande en/of nieuwe programma’s of producten op het 

gebied van vitaliteit en gezondheid.  

 

Betrokken partijen 

• Partners in de regio; 

• Subsidiebureau’s; 

• Innovatiehub Vie.  

 

Regie 

In onderlinge afstemming te bepalen onder coördinatie van Vie. 

 

Status 

 

 

 

 

  

Opgeleverd Onderzoek  Voorbereiding Oriëntatie  
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7.2 LEEF fonds 

Doelgroep 

Ondernemers/start-ups die werken aan oplossingen op het gebied van vitaliteit en gezondheid. 

 

Algemene omschrijving 

Op vele fronten wordt er door ondernemers gewerkt aan oplossingen voor een specifiek 

(gezondheids)probleem, maar ontbreekt het startende ondernemers nog regelmatig aan budget voor 

snelle ontwikkeling of het testen/onderzoeken van aannames. Daarom is er momenteel een pilot fonds 

in de planning die studenten, bewoners, zorgpersoneel of ondernemers financieel en inhoudelijk gaat 

helpen in de vroege fase. Opzet van het fonds is dat men kan aankloppen bij het LEEF (Limburg Early 

Execution Fund) fonds waaruit budgetten van €10k worden verdeeld op basis van een pitch aan een 

panel van experts.  Uitgebreide planvorming maakt plaats voor snelle uitvoering op basis van de uitslag 

van het panel. 

 

Beoogd resultaat  

Het aanjagen van innovatie op het gebied van vitaliteit en gezondheid door het ondersteunen van 

beginnende ondernemers of mensen die denken aan het opzetten van een dienst op product.  

 

Betrokken partijen 

• Stadsregio Parkstad; 

• LIOF (Limburgs ontwikkelings- en investeringsmaatschappij); 

• ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg); 

• Innovatiehub Vie. 

 

Status 

 

  
Opgeleverd Onderzoek  Voorbereiding Oriëntatie  
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8 Adresseren problemen/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. In hoofdstuk 4 van deel 1 

van het uitvoeringsprogramma lazen we al dat het belangrijk is de problemen in kaart te hebben, ‘te 

adresseren’.  

• In welke wijk(en) vindt een opeenhoping van 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? 

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 Stadsregio. 

 

Momenteel kent Vie twee producten op het gebied van monitoring:  

 

8.1 Indicatorenset 
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 

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. 
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8.2 Onze regio in beeld 
Doelgroep 

Partijen die zich programmatisch inzetten om (gezondheids)achterstanden in te halen. 

 

Algemene omschrijving 

Kerkrade sluit aan bij en is een van de early adopters van ONZE REGIO IN BEELD (ORIB). Het betreft 

een online en interactief dashboard waar data van verschillende organisaties vertaald worden naar 

betekenisvolle inzichten die de voortgang van onze projecten verduidelijken. Voor ieder programma 

worden met ORIB de belangrijkste zogeheten kritieke prestatie indicatoren verzameld. Deze 

indicatoren zeggen iets over de voortgang van de programma’s en helpen om gefocust onze resultaten 

te bereiken. ORIB stelt ons echter ook in staat om samenhangende keuzes te maken over voortgang 

of afbreken van projecten c.q. programma’s. ORIB ontzorgt en draagt bij aan objectivering van de 

resultaten.  

 

Beoogd resultaat 

Door het delen van data van verschillende organisaties komen we meer te weten over vitaliteit en 

gezondheid en kan aan de hand van data objectief en data gedreven afgewogen worden in hoeverre 

een initiatief tot resultaat leidt. 

 

Betrokken partijen 

Diverse (zorg)partijen in overleg met Lime. 

 

Status 

ORIB kent inmiddels een compliance governance structuur en heeft in 2019 een proof of concept van 

de techniek opgeleverd. ORIB is een lange termijn investering in een kennisplatform en formule die 

zijn waarde jaarlijks meer en meer gaat bewijzen.  

 

 

  
Opgeleverd Onderzoek  Voorbereiding Oriëntatie  
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9 Onderzoek en ontwikkeling  
Vie werkt vanuit het gedachtegoed dat de kracht van de regio er juist in gelegen is om reeds bestaande 

initiatieven verder te optimaliseren, uit te wisselen en waar effectief op te schalen.  Ten behoeve van 

de optimalisatie zal het onvermijdelijk zijn dat er ook nieuwe producten ontwikkeld worden vanuit de 

behoefte van het veld. Vie verzamelt deze behoeften en wensen en gaat op zoek naar partijen om 

oplossingen te ontwikkelen waarbij er de inzet van start-ups wordt gestimuleerd.  Een product waar 

momenteel onderzoek naar wordt gedaan is de zogenaamde positieve gezondheidsapp. 

 

Positieve gezondheid app 
Doelgroep 

Zorgprofessionals en cliënten. 

 

Algemene omschrijving 

Professionals voeren het gesprek met hun cliënten (steeds meer) vanuit het gedachtegoed van 

positieve gezondheid. Het gedachtegoed helpt door middel van een serie vragen een beeld te vormen 

over iemands beleving van gezondheid. Soms vullen professionals deze serie vragen in, maar mensen 

kunnen deze vragen ook zelf invullen waarbij de uitkomsten worden uitgezet in het bekende 

‘spinnenweb’ op de zes domeinen. Dit zelf invullen past bij de ontwikkeling van meer zelfregie nemen. 

Om zelfregie te nemen is het belangrijk dat er zo min mogelijk drempels bestaan.  

Daarom bieden we aan om het gedachtegoed te vertalen naar een eenvoudig te gebruiken app. 

Wanneer goed begeleid, komt dit de slagkracht van alle organisaties ten goede. Daarnaast bestaan er 

in de toekomst ook interessante mogelijkheden op het gebied van data. Het is essentieel dat dit in 

samenwerking met actieve gebruikers ontwikkeld wordt. Om die reden zoeken we de relatie op met 

Burgerkracht. 

 

Beoogd resultaat 

Het doel van de positieve gezondheidsapp is een zeer gebruiksvriendelijke app te ontwikkelen die 

iedereen makkelijk kan invullen en die daarmee meerwaarde biedt ten opzichte van reeds bestaande 

gezondheidsapps. Daaruit vloeit voort dat meer mensen inzicht krijgen in de eigen ervaren gezondheid 

en de koppeling gelegd kan worden met acties die tot verbeteringen kunnen leiden. Onderscheidende 

elementen van de applicatie kunnen onder andere zijn; feedback van familie en vrienden over de 

ervaren gezondheid, bundelen van tips die helpen bij het inpassen van ander gedrag of het afnemen 

van meerdere tests over een bepaalde periode. 

 

Betrokken partijen 

Bij betrokken partijen wordt gedacht aan: 

• Lime; 

• Burgerkracht; 

• Marktpartijen; 

• Innovatiehub Vie. 

 

Regie 

Innovatiehub Vie. 

 

Status 

 

 
Opgeleverd Onderzoek  Voorbereiding Oriëntatie  



22 

 

  



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


