
Van Idee naar Commitment

Verslag van de werkbijeenkomst op 
23 mei 2018 in Den Bosch



Samen werken aan gelukkig en gezond 
leven, werken en ouder worden

In 3 stappen van idee naar praktijk

1. Op 29 januari kwamen al ruim 80 mensen bijeen in de 
Gruyterfabriek om ideeën te delen en krachten te 
bundelen om een Blue Zone tot werkelijkheid te maken. 
Volop inspiratie. 

2. Op 23 mei zijn ruim 60 mensen bijeen om hun 
voorstellen te pitchen, andere initiatieven te versterken 
en samen de stappen naar een echt commitment te 
zetten. We luisteren naar 13 pitches en 2 inspirerende 
lezingen. En we versterken en waarderen de initiatieven. 
De 3 meest kansrijke pitches ontvangen de 
stimuleringsprijs van €250. Volop beslissingen.

3. In de volgende bijeenkomst op donderdag 27 
september mobiliseren we bronnen (geld, kennis, 
netwerk) om je missie nog groter of beter te realiseren.

Ter inspiratie: het geheim van de Blauwe Zones
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https://www.onvz.nl/het-geheim/het-geheim-sardinie


Sfeerverslag in beeld 

Intermezzo
Prijsuitreiking & 
aanmoediging

Initiatieven 
verbinden

Uitwisseling & 
samenwerken

Aanloop op 
het vervolg

Introductie



13 aansprekende initiatieven (zie pdf)

http://www.vitalzone.eu/voorbeelden.php


Ieder waardeert en versterkt alle initiatieven



Wat opvalt:

• De helft van de 13 pitches komt voort uit de 
kruisbestuiving tijdens de 1ste bijeenkomst op 29-1-
’18. Dit is een mooi succes. 

• Het publiek is zeer actief in het geven van tips en 
delen van ervaring en contacten. Het publiek 
waardeert duidelijk de water-initiatieven.

• Er zijn zowel professionele als burgerinitiatieven; 
het is kansrijk om de uitwisseling hiertussen te 
bevorderen en te mixen.

• Veel initiatieven zijn in de inspiratie en beslisfase. 
Om door te starten en het voorstel beslisrijp te 
maken voor mogelijke financiers kan een 
professionaliseringsslag helpen.

• Een aantal initiatieven geeft aan geld nodig te 
hebben, maar het is niet heel duidelijk waarvoor de 
financiering nodig is. Geld lijkt een factor die een 
rem vormt in het denken en doen; creatieve 
oplossingen voor het geldvraagstuk zijn gewenst.



3 aanmoedigingsprijzen

Versterkt en 

gewaardeerd door 

alle aanwezigen 

en voor een ieder de 

aansporing om de 

initiatieven weer een 

stap verder te 

brengen



Inspiratie opdoen voor goed werkgeverschap 
en leefomgeving bij de voorbeelden van Thijs 
Fokker & Arjen Heus

Geluk in werk & samenleven 

met Thijs Fokker, Hutten

Happifier
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Speelbare Buurten met
Arjen Heus,  PlayGroundCity

https://www.hutten.eu/
http://plygrnd.city/


Van Blue naar Vital Zone
Een duik in het nieuwe

De presentatie van Vital Zone 

toegevoegd



VitalZone Kaart! Eind juni 2018.

29-1-2018: >75 mensen, 55 initiatieven en 
9x krachten bundelen  



Wat kun je zelf al doen?



Verder werken aan een Vital Zone Brabant

Bewoners/medewerkers Coalitiepartners/werkgevers Ecosysteem

De Ruwaard / Putte / 

burgerinitiatieven

Positieve benadering / Diabetes 2 /goed 

wonen

Bronaanpak. Watermeting en krachten 

bundelen

Medewerkers / deelnemers / 

citizen’s science

Practice what we preach Duurzaam en zinnig werk, 

Geluks –en gezondheidswinst 

Maatschappelijke raad 5 pijlers laten zien buiten en binnen Vital Zone



Hoe kom je verder: de juiste beweging
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1
*) gebaseerd op de krachtbaan en wildoe van Jim van den Beuken zoals beschreven in 
Ja en Nee, realiseren wat de moeite waard is (Lannoo). Meer weten of begeleiding 
door BzB: info@vitalzone.eu of www.bluezonebrabant.nl. 

JA

Juiste inspiratie
Voorbeelden, goede praktijk, verborgen 

aannamen, emoties, vrij denken. Werken 

aan vertrouwen en verbeeldingskracht.

Juiste beslissing
Positie, talenten, ambitie, kennis, 

middelen, netwerk. Werken aan 

oplossing die bij je mogelijkheden past. 

Juiste acties
Vooruitgang boeken, consistentie, 

dingen niet doen, laten zien, snel leren, 

impact merken. Acties (durven) nemen 

die werken.

Krachtbaan: ik en wij

mailto:info@vitalzone.eu




Meedoen met VitalZone?

Dat kan als organisatie:

• Als deelnemende organisatie

• Als subsidiegever/donateur/financier

• Met project 

Spreek even met Marlies, Annemieke of Jim of vraag 
gesprek aan via info@vitalzone.eu
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Persoonlijk kan dat met sociale netwerken, hubs, 

twitteren met #vitalzone, blogs lezen/schrijven, 

voorbeelden op de kaart zetten of meedoen aan 

bijeenkomsten.


