
 

Blikveld360: Waar werken we aan? 
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Betere gezondheid en hogere 
kwaliteit van leven  van 

individuele inwoners 

Meer integrale zorg , welzijn en 
wonen, door betere samenwerking 

Meer collectieve betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van 

inwoners 

Lagere maatschappelijke kosten 
(financieel duurzaam) 

Ontwikkeling  steunende systemen 
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 In Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert streven we naar een vitale gemeenschap waarin iedereen mee kan doen. De inwoner staat hierbij centraal vanuit de eigen leefwereld en 

verantwoordelijkheid. Door integraal samen te werken op het gebied van wonen, welzijn en zorg, het tonen van lef en het zoeken naar creatieve en vernieuwende 
oplossingen, werken we aan de gewenste kanteling in de samenleving. Een samenleving waarin tegen lagere maatschappelijke kosten een betere (positieve) gezondheid 
wordt ervaren door de inwoners. 
In een cultuur van vertrouwen werken we aan een gedragsverandering bij financiers, bestuurders, managers, professionals en inwoners.   
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• Inwoner krijgt meer 
inzicht in eigen 
situatie op het 
gebied van wonen, 
welzijn en zorg. 

• Door zelf initiatief te 
nemen in het 
verbeteren van de 
eigen situatie 

• Duurzame 
oplossingen waarin 
de inwoner actief 
meedoet 

• Inwoners een rol 
geven 

• Meer inzicht in de 
gezondheid van de 
dorpen en wijken 

• Ruimte geven aan 
bewonersinitiatieven 

• Meer initiatieven 
samen met de 
inwoner ontwikkelen 
om gezondheid te 

bevorderen 

• Meer kijken naar 
eigen kracht en eigen 
netwerk 

• Meer inzetten op 
collectieve preventie/ 
interventies 

• Meer inzet van 
voorliggende 
voorzieningen 

• Ontschotten zowel in 
regels als financieel 
door een integrale 
aanpak 

• Meewegen van het 
maatschappelijk 
rendement 

• Communicatie 

• Blijvend 
ontwikkelen/ leren 
en groeien 

• Het programmateam 
is de verbindende 
schakel 

• Minder sturen op 
kpi’s en risicomijding 

• Positieve gezondheid 
kan steunend zijn in 
breed te kijken naar 
een hulpvraag 

• Blikveld360 breed 
uitrollen zowel naar 
professionele partijen als 
vrijwilligers organisaties 

• Betere samenwerking in 
gezamenlijk aanpakken 
van problematiek 
(individueel en collectief) 

• Door daadwerkelijk in te 
leven, sluit de oplossing  
aan bij de behoefte van 
de inwoner (maatwerk)  

• Professionals mandaat 
geven om te komen tot 
de beste oplossing 

Info delen in 
expertises van 

organisaties (prof. 
als vrijw.) 

Info delen/ inzicht in 
voorliggende 
voorzieningen 

leergeschiedenis Integrale gemeentelijke 
toegang Effectencalculator  

wijkscan Website/ 
Pamflet/ 

starterspakket 

werkconferenties Verbindingen 
leggen met o.a. 
scholen, politie, 

novadic   

Individuele 
casuïstiek 

Leersessies in de 
drie gemeenten 

Verkenning 
behoefte 

vrijwilligers 

Collectieve 
casuïstiek 


