
Deelnemen aan Vitale Zones
privileges en verantwoordelijkheden

Privileges

• Aantrekkelijk en verbindend perspectief. Energie voor 
verandering.

• Bondgenoten om samen stevige maatschappelijke opgaven 
te realiseren, eigen missie kracht bij te zetten en 
gemeenschappelijke agenda te realiseren. 

• Toestemming om gedachtengoed, veranderaanpak, naam 
en materiaal van Vital Zone Instituut te gebruiken. 20% 
korting op ondersteuning.

• Zetel in Maatschappelijke raad.

• Reputatie als koploper, aantoonbaar deel uitmaken van een 
uniek en innovatief netwerk en beweging. 

• Eigen denk- en doekracht vergroten door oplossingen, 
innovaties, goede voorbeelden en communicatie samen te 
doen of efficiënt van elkaar over te nemen.

• Strategie en organisatiecultuur consistent door ontwikkelen 
met betrokken, gezonde en ondernemend medewerkers in 
een vitale omgeving.

Verantwoordelijkheden

• Inspannen om gedachtengoed serieus te vertalen en 
te verankeren in eigen organisatie.

• Contributie van 15k p/j voor komende 3 jaar tijdig 

voldoen. Middelen voor projecten apart b.v. groene 

schoolpleinen, energietransitie, vitale wijken, 

bronaanpak medicijnresten e.d.

• Inkind medewerking. Wij denken aan 8u p/w. Één
aanspreekpunt voor de hele organisatie. 

• Iedere organisatie trekker van 1 koploper project. 

• Gezamenlijke werving aantrekkelijke bondgenoten.



Gemeenschappelijke focus
6 positieve pijlers van een Vitale Zone
Vitale Zones: gebieden waar mensen gezond en gelukkig leven, werken en ouder 
worden in een vitale omgeving. De combinatie leefstijl en omgeving is uniek. 
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Groeiende Vital Zone Brabant coalitie 

De Maatschappelijke Raad bestaat op dit moment uit:
 Peter Verlaan, Directeur Waterschap Aa & Maas
 Adrie van Osch, Bestuurder BrabantZorg
 Maarten van de Ploeg, Directeur RiWa
 Tom de Laat, Directeur Gemeente Oss
 Nancy Wester, Programmamanager Provincie Noord-Brabant
 Jossien Bouter, Programmamanager AgriFood Capital
 Marlies Kampschreur Vital Zone Instituut
 Jim van den Beuken, Vital Zone Instituut
 Annemieke Wiercx, Vital Zone Instituut

Onze collega’s op dit moment zijn: 

Edwin Weijtmans & Marijke v.d. Berk, Provincie Noord-Brabant, Bert Visser & Frank van Putten, 
BrabantZorg, Janet Croes, BrabantWonen, Vanessa Duterloo & Frank Geenen, Gemeente Oss, Maartje 
Aarts, Global Goals Oss, Li An Phoa, Drinkable Rivers, Herman van Wietmarschen & Sjef Staps, Louis Bolk 
Instituut, Johan Lavryssen, Fit for Care, Simoon Fransen & Julie Arts, Presencing Institute, en anderen.


