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Werken met Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier van denken en werken waarbij je de ander 
centraal stelt� Je helpt mensen om beter te benoemen wat belangrijk voor hen is en 
vertaalt dat naar te zetten stappen� Goed luisteren en kijken is hierbij essentieel, 
maar ook het vertrouwen in wat iemand zelf kan� Het is verbluffend hoe goed mensen 
zelf vaak weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren�

Om deze mindset te ontwikkelen, is het belangrijk om eerst zelf te ervaren wat het 
verschil maakt. Hierbij speelt zelfreflectie een rol: Wat vind jij belangrijk? Wanneer 
ervaar jij zingeving en contact? Ervaringen uitwisselen met andere deelnemers en 
samen leren zijn ook een onmisbare bron van inspiratie�

Elke deelnemer start met de Introductie Positieve Gezondheid. Deze volg 
je individueel of in een groep� Wil je daarna verder aan de slag met dit 
gezondheidsconcept? Kies dan één van de leerroutes van de Training Werken met 
Positieve Gezondheid. Heb je na het volgen van één van de leerroutes behoefte 
aan het vergroten van jouw inzichten en vaardigheden? Een mogelijkheid 
daarvoor is om een tweede leerroute te volgen als workshop� Zo ontstaan er meer 
toepassingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er verschillende opties om verdiepende 
scholingen te volgen�
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Ontwikkeling Positieve Gezondheid

Jouw ontwikkeltraject op het gebied van werken met Positieve Gezondheid zien wij 
als de groei van een boom. Er is bij jou een zaadje geplant waardoor jouw interesse 
voor deze manier van werken is gewekt� Positieve Gezondheid is een bredere kijk op 
gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies�

Met deze bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan� Én om zo veel 
mogelijk eigen regie te voeren�

Wil je een stevige basis ontwikkelen om verder te groeien? Dan is er eerst een 
introductie voor het werken met Positieve Gezondheid. De boom bestaat vervolgens 
uit vier vertakkingen. Deze staan voor de vier verschillende leerroutes:

Daarnaast zijn er nog verschillende mogelijkheden voor verdere verdieping:

Zorgen voor mensen Gesprekken voeren

Implementatie 
in de organisatie Werken met groepen
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Introductie Positieve Gezondheid

In zorg, welzijn en onderwijs wordt steeds vaker gewerkt vanuit Positieve 
Gezondheid. En ook werkgevers merken steeds meer dat het waarde heeft om 
‘het andere gesprek’ te voeren met medewerkers� Het werkconcept van Positieve 
Gezondheid houdt in dat je anders kijkt naar ‘of het goed gaat met iemand’. Er zijn 
drie elementen in de werkwijze:

1� Je gaat met mensen verkennen wat belangrijk voor ze is�
2� Je kijkt of er (verander)wensen zijn�
3� Je coacht ze om te komen tot concrete, haalbare stappen richting hun doel�

De Introductie Positieve Gezondheid is de basis van werken met Positieve 
Gezondheid. Deze wordt aangeboden in twee vormen:

1� Individueel als e-learning in combinatie met een persoonlijk coachingsgesprek met 
een professional die gecertificeerd is voor het werken met Positieve Gezondheid.

2� In een groep met twee cursusbijeenkomsten� Hierbij krijg je het ‘Handboek 
Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk’. Dit boek biedt inspiratie voor allerlei 
professionals� 

Tijdsinvestering
5 uur

Aanmelden
Aanmelden (€ 249,- p�p�) kan via de website van Visiom�

Verdere verdieping
Is jouw interesse gewekt door deze introductie en wil je verdere verdieping 
toegespitst op jouw werkgebied? Kies dan één van de leerroutes van de Training 
Werken met Positieve Gezondheid�
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Training Werken met Positieve Gezondheid

De training Werken met Positieve Gezondheid 
heeft vier leerroutes. Deze routes sluiten aan bij 
verschillende soorten werk:

1. Zorgen voor mensen
2. Gesprekken voeren
3. Implementatie in de organisatie
4. Werken met groepen

Iedereen start met de Introductie Positieve 
Gezondheid. Daarna volgt het specifieke 
trainingsdeel van de gekozen leerroute. De 
verschillende routes worden toegelicht op de 
volgende pagina’s�

Tijdsinvestering
De training bestaat uit vier werksessies van ieder 2,5 uur of zes online werksessies 
van ieder 1,5 uur�

Certificering
Na het afronden van de introductie en een training van één van de leerroutes krijg je 
het officiële iPH certificaat ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

Accreditatie
De training bestaande uit de introductie en een leerroute naar keuze is als één geheel 
vanuit iPH geaccrediteerd door:

• Kwaliteitsregister V&VN (14 punten)
• Verpleegkundig Specialisten Register (13 punten)
• Keurmerk Fysiotherapie (15 punten)
• Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (13,5 punt)
• LV POH-GGZ (13 punten)
• NVvPO (12 punten)
• ABAN cluster 1, 2 en 3 (13 punten)
• KNGF (accreditatie aangevraagd)

Visiom heeft aanvullende accreditaties in aanvraag bij Registerplein, SKJ en BLCN/
KABIZ.

Aanmelden
Aanmelden (€ 495,- p�p�) kan via de website van Visiom�

Workshop
Heb jij de eerdere basismodule Positieve 
Gezondheid zonder leerroute gevolgd? Dan bieden 
we jou een verkort traject aan waarin je de door 
jou gekozen leerroute in één dag kunt volgen. 
Ook deelnemers die al een andere leerroute 
hebben gevolgd kunnen zich aanmelden voor deze 
workshop� Aanmelden (€ 249,- p�p�) kan via de 
website van Visiom�
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Training Positieve Gezondheid 
& zorgen voor mensen

Voor wie is deze training?
Deze leerroute volg je wanneer je de Introductie Positieve Gezondheid hebt afgerond 
en je vanuit Positieve Gezondheid wil werken, maar geen consultgesprekken 
voert� Jouw werk in de zorg omvat vooral handelingen� Werk je als verzorgende 
in de thuiszorg? Ben je mantelzorger? Of werk je als cateringmedewerker in een 
zorginstelling? Dan is dit de leerroute die goed aansluit bij jouw werk.

Wat leer je in deze training?
In deze training leer je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid� Je leert 
hiernaar te handelen door je cliënten, patiënten en klanten goed te zien en te horen 
en hen de regie te geven tijdens contactmomenten�

Na het volgen van deze training:
• Kan je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en 

aangeven hoe je dit in je werk vormgeeft�
• Heb je meerdere malen gereflecteerd op je eigen Positieve Gezondheid en kan je 

beschrijven wat jouw opbrengst daarvan is�
• Kan je beschrijven hoe de essentie van het werken met Positieve Gezondheid 

zichtbaar en voelbaar is in jouw manier van werken�
• Ben je je bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en ben 

je bereid om een open en onbevooroordeelde houding bij jezelf te blijven oefenen�
• Pas je Positieve Gezondheid toe in jouw gedrag door je te verdiepen in het 

perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en aan te sluiten bij de 
ander�

• Kan je een voor jezelf passende werkwijze toepassen om mensen te laten 
ontdekken welke haalbare stappen ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid 
te behouden of versterken�

• Heb je gereflecteerd op je eigen vermogen om mensen regie te laten nemen over 
hun dagelijkse (zelfzorg)taken en heb je gericht geoefend om dit vermogen te 
laten vergroten�

• Kan je vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid samenwerken met 
partners binnen en buiten de organisatie�

• Weet je waar je informatie en inspiratie kunt vinden over het toepassen van 
Positieve Gezondheid�
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Training Positieve Gezondheid 
& gesprekken voeren

Voor wie is deze training?
Deze leerroute volg je wanneer je de Introductie Positieve Gezondheid hebt afgerond 
en dit gezondheidsconcept als uitgangspunt wilt nemen in het voeren van gesprekken 
in je werk. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, welzijn of de 
werkgeverssetting. Ben jij praktijkondersteuner in de huisartspraktijk? Werk je als 
EVV’er? Of misschien als wmo-consulent bij de gemeente? Of ben je leidinggevende 
van een team in een organisatie? Dan is dit de leerroute die goed aansluit bij jouw 
werk�

Wat leer je in deze training?
In deze training leer je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid� Je 
vertaalt deze in persoonsgerichte gesprekken. Hierin leer je jouw cliënten, patiënten 
of klanten met een brede blik naar binnen te kijken� Zo kunnen ze hun wensen 
vertalen in stappen die ze zelf willen zetten�

Na het volgen van deze training:
• Kan je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en 

aangeven hoe je dit in je werk vormgeeft�
• Heb je meerdere malen gereflecteerd op je eigen Positieve Gezondheid en kan je 

beschrijven wat jouw opbrengst daarvan is�
• Kan je inschatten op welk moment en hoe het gesprek vanuit Positieve Gezondheid 

het beste past voor de ander�
• Kan je een werkwijze op basis van het spinnenweb beschrijven, die jou in staat 

stelt om mensen binnen hun eigen werksetting te laten reflecteren op hun 
Positieve Gezondheid en hierover met hen in gesprek gaan�

• Ben je je bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en ben 
je bereid om een open en onbevooroordeelde houding bij jezelf te blijven oefenen�

• Pas je Positieve Gezondheid toe in jouw gedrag door je te verdiepen in het 
perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op 
bepaalde oplossingen�

• Kan je voor jezelf een passende werkwijze toepassen om mensen te laten 
ontdekken welke haalbare stappen ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid 
te behouden of versterken�

• Heb je gereflecteerd op je eigen vermogen om mensen regie te laten nemen 
over hun eigen ontwikkelproces en heb je gericht geoefend om dit vermogen te 
vergroten�

• Kan je vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid samenwerken met 
partners binnen en buiten de organisatie�

• Weet je waar je informatie en inspiratie kunt vinden over het toepassen van 
Positieve Gezondheid�
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Training Positieve Gezondheid 
& implementatie in de organisatie

Voor wie is deze training?
Deze leerroute volg je wanneer je de Introductie Positieve Gezondheid hebt 
afgerond en dit gezondheidsconcept wilt inbedden in een organisatie� Werk je als 
beleidsmedewerker? Ben je manager? Of werk je als projectleider? Dan is dit de 
leerroute die goed aansluit bij jouw werk�

Wat leer je in deze training?
In deze training leer je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid� Je 
leert deze te vertalen naar implementatieprocessen in een organisatie� Je geeft 
medewerkers en klanten de ruimte om beter te benoemen wat belangrijk voor hen 
is. Dit vergroot het gevoel van eigen regie en helpt hen om stappen te kiezen die hun 
Positieve Gezondheid vergroten�

Na het volgen van deze training:
• Kan je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en 

aangeven hoe je dit in je werk vormgeeft�
• Heb je meerdere malen gereflecteerd op je eigen Positieve Gezondheid en kan je 

beschrijven wat jouw opbrengst daarvan is�
• Kan je beschrijven hoe de essentie van het werken met Positieve Gezondheid 

zichtbaar en voelbaar wordt in de organisatie�
• Ben je je bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en ben 

je bereid om een open en onbevooroordeelde houding bij jezelf te blijven oefenen�
• Pas je Positieve Gezondheid toe in jouw gedrag door je te verdiepen in het 

perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op 
bepaalde oplossingen�

• Weet je welke randvoorwaarden er in de organisatie nodig zijn voor goede 
implementatie van Positieve Gezondheid en ken je de ontwikkelingen die hierop 
van invloed kunnen zijn�

• Kan je stappen benoemen voor de implementatie van Positieve Gezondheid binnen 
een organisatie en kan je deze vertalen naar een programma dat aansluit op de 
visie, activiteiten en ontwikkelingen van de eigen organisatie�

• Weet je hoe implementatie gemonitord en geëvalueerd kan worden.
• Heb je gereflecteerd op je eigen vermogen om (mensen uit) de organisatie regie te 

laten nemen over hun ontwikkelproces bij het werken met Positieve Gezondheid en 
heb je geoefend in het voeren van gesprekken waarin dit versterkt wordt�

• Weet je hoe je sleutelfiguren kunt betrekken in alle lagen van de organisatie, 
aandacht kunt creëren en medewerkers kunt inspireren.

• Ken je de verschillende samenwerkingspartners in de organisatie/ regio en kun je 
met hen samenwerken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid�

• Weet je waar je informatie en inspiratie kunt vinden over het toepassen van 
Positieve Gezondheid�

Deze leerroute wordt aangeboden in samenwerking met BeBright en Vilans, 
implementatiepartners van iPH.
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Training Positieve Gezondheid 
& werken met groepen

Voor wie is deze training?
Deze leerroute volg je wanneer je de Introductie Positieve Gezondheid hebt afgerond 
en dit gezondheidsconcept wilt toepassen in het werken met groepen. Dit kan 
bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, bewegen, cultuur of onderwijs zijn� Ben jij 
welzijnswerker? Of werk je als buurtsportcoach? Ben je kunstdocent? Of leerkracht op 
een basisschool? Dan is dit de leerroute die goed aansluit bij jouw werk.

Wat leer je in deze training?
In deze training leer je hoe je werken met Positieve Gezondheid kunt vertalen naar 
groepsactiviteiten en -interventies� Je helpt mensen om beter te benoemen wat 
belangrijk voor hen is. Dit vergroot het gevoel van eigen regie en helpt hen om 
stappen te kiezen die hun Positieve Gezondheid vergroten�

Na het volgen van deze training:
• Kan je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en 

aangeven hoe je dit in je werk vormgeeft�
• Heb je meerdere malen gereflecteerd op je eigen Positieve Gezondheid en kan je 

beschrijven wat jouw opbrengst daarvan is�
• Kan je minimaal drie werkvormen toepassen om mensen groepsgewijs te laten 

reflecteren op hun Positieve Gezondheid en hierover in gesprek te laten gaan.
• Ben je je bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar (de individuen 

in) een groep en ben je bereid een open en onbevooroordeelde houding bij jezelf 
te blijven oefenen�

• Pas je Positieve Gezondheid toe in jouw gedrag door je te verdiepen in het 
perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op 
bepaalde oplossingen�

• Kan je minimaal drie werkvormen toepassen om mensen groepsgewijs te laten 
ontdekken welke haalbare stappen ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid 
te behouden of versterken�

• Heb je gereflecteerd op je eigen vermogen om de groep (mede) regie te laten 
nemen over hun ontwikkelproces en heb je hier gericht mee geoefend�

• Kan je vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid samenwerken met 
partners binnen en buiten de organisatie�

• Weet je waar je informatie en inspiratie kunt vinden over het toepassen van 
Positieve Gezondheid�
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Verdiepende scholingen

Heb je na het volgen van één van de leerroutes van de Training Positieve Gezondheid 
behoefte aan het vergroten van jouw inzichten en vaardigheden? Een mogelijkheid 
daarvoor is om een tweede leerroute te volgen als workshop� Zo ontstaan er meer 
toepassingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er verschillende opties om aanvullende 
scholingen te volgen�
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Training coaching 
& gesprekken voeren

Wil je meer aanvullende tools voor verschillende fases in een gesprek? Volg dan de 
training coaching & gesprekken voeren. De inhoud van deze training sluit naadloos 
aan op de training Positieve Gezondheid & gesprekken voeren. Er wordt extra 
geoefend in de coachende mindset en ruimte geven aan de ander, zonder de regie 
op het gesprek te verliezen� Je kunt de training volgen in zes online sessies of vier 
bijeenkomsten op locatie�

Na afloop:
• Kan je effectief en goed gedoseerd doorvragen op doelen en waarden van een 

ander�
• Kan je een gespreksstructuur hanteren die je in staat stelt om de regie bij de 

ander te laten ontstaan, ook onder tijdsdruk�
• Kan je de ander helpen om vage en negatief gestelde doelen om te zetten in 

positieve en haalbare stappen�
• Heb je jezelf extra getraind in open luisteren en verheldering vragen in plaats van 

in te vullen voor een ander�
• Heb je methodieken geleerd om het vertrouwen in eigen kunnen bij een ander te 

versterken en daarmee ook het vermogen te vergoten om te kunnen reflecteren.
• Kan je weerstand bij de ander grotendeels voorkomen en de veranderbereidheid 

en het vertrouwen laten groeien�

Aanmelden
Aanmelden (€ 595,- p�p�) kan via de website van Visiom�
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Intervisie Positieve Gezondheid 
& implementatie in de organisatie

Na het volgen van de training Positieve Gezondheid & implementatie in de organisatie 
kan je je aanmelden voor twee intervisiesessies met andere professionals die bezig 
zijn met de implementatie van Positieve Gezondheid. Extra ideeën uit de praktijk 
kunnen worden uitgewisseld en successen en vraagstukken worden verder uitgediept� 
Samen leer je verder!

Na afloop:
• Heb je gereflecteerd op je eigen functioneren in relatie tot de elementen die de 

essentie vormen voor werken vanuit Positieve Gezondheid�
• Heb je nieuwe ideeën opgedaan voor het implementeren van Positieve Gezondheid.
• Heb je suggesties gegeven en/of gekregen om om te gaan met vraagstukken die 

zich voordoen bij het implementeren van Positieve Gezondheid�
• Heb je je motivatie voor het werken vanuit Positieve Gezondheid (weer) 

aangewakkerd�

Aanmelden
Aanmelden (€ 195,- p�p�) kan via de website van Visiom�
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Intervisie Positieve Gezondheid 
& werken met groepen

Na het volgen van de training Positieve Gezondheid & werken met groepen kan je je 
aanmelden voor twee of meer intervisiesessies met andere professionals die groepen 
begeleiden. Extra ideeën uit de praktijk kunnen worden uitgewisseld en successen en 
vraagstukken worden verder uitgediept� Samen leer je verder!

Na afloop:
• Heb je gereflecteerd op je eigen functioneren in relatie tot de elementen die de 

essentie vormen voor werken vanuit Positieve Gezondheid�
• Heb je nieuwe ideeën opgedaan voor het groepsgewijs werken aan en/of vanuit 

Positieve Gezondheid�
• Heb je suggesties gegeven en/of gekregen om om te gaan met vraagstukken die 

zich voordoen bij het groepsgewijs werken vanuit Positieve Gezondheid�
• Heb je je motivatie voor het werken vanuit Positieve Gezondheid (weer) 

aangewakkerd�

Aanmelden
Aanmelden (€ 195,- p�p�) kan via de website van Visiom�
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Opleiding Trainersvaardigheden

Het geven van trainingen waarin mensen kunnen leren en ontwikkelen vraagt veel 
van de professional. Coachende vaardigheden zijn niet voldoende bij groepsgewijs 
werken. Er moet ook rekening gehouden worden met de groepsdynamiek. Deze kan 
juist ook benut worden om het leerproces te versterken. De trainer moet in staat 
zijn om programma’s te ontwerpen en ter plekke aan te passen. De verschillende 
manieren van leren die in de groep aanwezig zijn worden zo ondersteund� Wil 
jij je ontwikkelen op dit soort punten? Dan ben je op je plek in de opleiding 
Trainersvaardigheden�

Na afloop:
• Kan je je eigen stijl als trainer duiden, gebruik maken van je sterke punten en 

omgaan met je zwakke punten als trainer�
• Kan je op basis van leerdoelen en informatie over de deelnemers een passend en 

effectief workshop- of cursusprogramma samenstellen over onderwerpen binnen 
het terrein van Positieve Gezondheid�

• Kan je afwisseling en balans in een trainingsprogramma aanbrengen.
• Kan je omgaan met verschillen in leerstijlen, voorkennis en persoonlijkheid binnen 

een deelnemersgroep�
• Kan je een veilige en stimulerende sfeer creëren in een training, waardoor er een 

goed leer- en ontwikkelklimaat ontstaat�
• Kan je groepsdynamiek herkennen, benutten en ermee omgaan.
• Kan je de groep activeren om van elkaar te leren.
• Kan je constructief reageren op stagnatie in het leerproces binnen de groep.

Aanmelden
Aanmelden (€ 2�495,- p�p�) kan via de website van Visiom�
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Opleiding Train-de-trainer

Wil jij professionals trainen in het werken met groepen op basis van Positieve 
Gezondheid? Dan is de opleiding Train-de-trainer echt iets voor jou. Voor deze 
opleiding zijn wel onderliggende trainerscapaciteiten nodig. Deze worden beoordeeld 
in een intakegesprek� Wanneer de basis trainersvaardigheden nog ontwikkeld moet 
worden, kan je eerst de opleiding Trainersvaardigheden volgen� 

Na afloop:
• Kan je jouw trainersvaardigheden gericht toepassen op het geven van de 

basistraining Positieve Gezondheid aan andere professionals binnen de eigen 
gekozen leerroute�

• Heb je programmatisch gekeken naar de training Positieve Gezondheid en kan je 
het ontwerp aanpassen aan een specifieke groep of situatie waarbij de essentie 
van het werken met Positieve Gezondheid sterk aanwezig blijft�

• Heb je jouw trainersvaardigheden aangescherpt als het gaat om de regie bij de 
groep leggen en het versterken van leren door interactie�

Aanmelden
Aanmelden (€ 3�490,- p�p�) kan via de website van iPH�
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http://www.iph.nl/train-de-trainer


Samenwerking Visiom & iPH

Visiom is opgericht in 2004 en heeft als streven: beter worden in de zorg. Dit 
betekent dat zorg er zo vaak mogelijk toe leidt dat zieke mensen weer beter worden 
en niet alleen een diagnose en behandeling krijgen� Maar dit betekent ook dat (zorg)
professionals steeds beter worden daaraan bij te dragen�

Dit vraagt om een optimale benadering van mensen en het begrip ‘gezondheid’. 
Hiervoor zijn veerkrachtige en wendbare professionals nodig, die goed in hun vel en 
in hun werk zitten�

Visiom geeft al jaren trainingen over gespreksvaardigheden. Deze trainingen zijn erop 
gericht om mensen te raken in hun persoonlijke wensen en doelen en ze te helpen om 
vaker te handelen op een manier die hun welzijn vergroot�

Het was dan ook een logische stap dat het Institute for Positive Health (iPH) in mei 
2019 een partnerschap aanging met Visiom  om hun Academie te versterken� Visiom 
verzorgt als partner van het iPH de officiële scholingen over Positieve Gezondheid. 
Deze worden afgesloten met een certificaat van het iPH. Waar dit meerwaarde heeft, 
wordt een combinatie gemaakt met trainingen over gespreksvaardigheden, coaching 
en/of leefstijlverbetering.
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