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WELKOM

Regionaal overleg - 21 februari 2019

Agenda

• Gezonde Gemeente

• Lokale Gezondheidsenquête

• Gezond uit eigen grond

• Week van de Valpreventie

• Brainstorm/uitwisseling: 

Aanwezigheden op GZR vergroten

• Varia

• Voorstelling van het gezondheidsbeleid in Mol

Toelichting door Hilde Mattheuwsen

(Sportdienst Mol) en Rob Philipsen 

(Verantwoordelijke Welzijnsoverleg)

• 12u: broodjeslunch

Gezonde Gemeente

Gezonde Gemeente

• 2013-2018

• 26 vd 27 Kempense lokale besturen ondertekenen 

het charter

• 2019

• Nieuw bestuur

• Moeten opnieuw beslissen of ze een Gezonde 

Gemeente willen worden en het charter 

ondertekenen

Tools Gezonde Gemeente

• Stappenplan Gezonde Gemeente

• Groeimeter

• Gezondheidsmatrix

• Wordt verwacht: Win-Win fiches

Stappenplan: 7 componenten

Het stappenplan geeft 

je een houvast om stap 

voor stap te bouwen 

aan een 

gezondheidsbeleid.

1 2

3 4

5 6



27/02/2019

2

Stap 1: Creëer een draagvlak voor 

gezondheid

• Met de steun van zowel het maatschappelijke niveau, 

als het politieke niveau en het ambtelijke niveau kun je 

écht een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uitbouwen. 

• Gezonde Gemeente

• Charter: Intentie om te werken aan een kwaliteitsvol 

gezondheidsbeleid

• Samenwerkingsovereenkomst Logo Kempen 

• Schepen met expliciete bevoegdheid gezondheid en 

gezondheidscoördinator/ambtenaar gezondheid

• Bij voorkeur interne stuurgroep gezondheid en/of 

gezondheidsraad

Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart

• Wat zijn de sterke punten en groeikansen van de 

gemeente op vlak van gezondheid of een 

gezondheidsthema? 

• Wat zijn de noden van de gemeente rond 

gezondheid/gezondheidsthema? 

• Interne analyse: Inventarisatie gezondheidsacties per 

dienst, groeimeter, gezondheidsmatrix

• Externe analyse: Cijfergegevens gemeente, 

gezondheidsenquête

Interne analyse: GROEIMETER

• De groeimeter gebruik je om je eigen bestuur te 

evalueren en bij te sturen.

• Afname 1 x per jaar

7 succescomponenten

1. Bestuurskracht Vind een evenwicht tussen je opdracht en 

je mogelijkheden.

2. Burgerparticipatie Hoe betrek je burgers maximaal  bij je 

lokaal gezondheidsbeleid?

3. Communicatie Hoe communiceren over je lokaal  

gezondheidsbeleid?

4. Intersectorale samenwerking en netwerking 

Werk samen en beter aan een sterk lokaal 

gezondheidsbeleid.

7 succescomponenten

5. Langetermijnvisie Resultaatgericht gezond vooruitdenken

6. Voorbeeldfunctie van het lokaal bestuur 

Ga voor gezonde medewerkers  en 

mandatarissen

7. Mix van acties Diverse acties voor een maximaal 

resultaat

Uitgewerkte fiche per component: Wat? Hoe? & 

Concrete tips
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Interne analyse: INVENTARISATIE 

gezondheidsacties in gemeente, per 

dienst

• Krijg een overzicht van alle gezonde acties in jouw 

gemeente, die ook door andere diensten worden 

georganiseerd.

• Tabel bezorg je aan alle diensten om in te vullen.

• Gezondheidsambtenaar: 1 centrale aanspreekpersoon 

gezondheid, zou van de gezonde activiteiten door de 

diensten op de hoogte moeten gehouden worden. 

Interne analyse: GEZONDHEIDSMATRIX

• De gezondheidsmatrix zet je in om het beleid concreet 

te maken, wanneer je de gezondheidsacties uitdenkt.

• Voor een duurzaam effect zijn eenmalige acties rond 

gezondheid onvoldoende. Het geheim zit ‘m in een 

gezonde mix van acties. 

Gezondheidsmatrix

Een sterk gezondheidsbeleid zet tegelijk in op vier 

strategieën:

• Educatie:

• Informeren en sensibiliseren

bv. infoavond gezond ouder worden

• Omgevingsinterventies: 

• Alle aanpassingen van de leef- en werkomgeving (zowel fysieke 

als sociale omgeving) 

• Creëren van een gezond aanbod.

bv. drinkwaterfonteintjes

Gezondheidsmatrix

• Afspraken en regels

• Deze maak je om gezond gedrag te stimuleren en ongezond 

gedrag te ontmoedigen.

bv. Oog voor lekkers

• Zorg en begeleiding

• Acties om gezondheidsproblemen van inwoners en personeel 

vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

bv. Bewegen op verwijzing
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https://www.gezondleven.be/files/gemeente/gezondheidsmatrix-gezonde-gemeente.jpg
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Stap 3: Bepaal prioriteiten en 

doelstellingen

Ga voor kwaliteit ipv kwantiteit. 

Beter één thema uitdiepen dan rond 

veel thema’s oppervlakkig werken.

Stap 4: Werk acties uit

• Gebruik de gezondheidsmatrix

• Denk aan kansengroepen (betrek OCMW)

• Nodig een expert/professional rond het gekozen 

gezondheidsthema uit op een overleg:

• bv. diëtist, tabakoloog, huisarts,…

-> sterker project + meer gedragenheid + meer bekendheid

• Laat je zoveel mogelijk leiden door onderbouwde 

methodieken van expertisecentra.

Stap 5: Voer acties uit Stap 6: Evalueer en stuur bij

• Je ziet welke acties werken en welk 

effect ze hebben. 

• Je ontdekt wat niet werkt en je dus 

beter niet herhaalt in de toekomst. 

• Je weet perfect hoe je je acties 

moet bijsturen en nog sterker kunt 

maken.

Stap 6: Evalueer en stuur bij

• Effectevaluatie: 

• Wat is het totale bereik van de actie? 

• Welke doelgroepen heb je aangesproken?

• Welke impact heb je op het gezond gedrag van je 

inwoners gehad? 

• Procesevaluatie:

• Wat heb je geleerd uit deze actie? 

• Is alles volgens plan verlopen? 

• Waar zaten de valkuilen?

• Nieuwe samenwerkingen?

Stap 7: Veranker in het beleid

• Gezonde Gemeente in meerjarenplanning

19 20

21 22

23 24



27/02/2019

5

Gezonde Gemeente – Avondevent 28 

maart in Evere

• Uitnodiging naar College

• Interessant programma

• Charter ondertekenen

• Carpoolen?

Lokale Gezondheidsenquête

Waarom?

• Inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners

• In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en

Gezondheid

• Gezondheidsbeleid op maat van 

inwoners uitwerken, met behulp van

kadermethodiek Gezonde Gemeente

• Vergelijking met Vlaanderen

Waarom?

“We vernemen uit eerste hand 

wat er leeft bij de bevolking.”

“We kunnen in de toekomst 

beslissingen nemen op basis van 

een draagvlak dat bij onze inwoners bestaat.”

- Dirk De Maeseneer, burgemeester pilootgemeente 

Melle

Resultaten

• Voorbeelden van concrete resultaten:

• Percentage van de inwoners dat hun gezondheid als

goed/zeer goed beschouwt

• Vergelijking levenskwaliteit in gemeente en

Vlaanderen

• Percentage inwoners dat rookt/passief rookt

• Hoeveel % van de inwoners drinkt

• Aantal inwoners dat psychische problemen meldt

Vragenlijst

• Selectie uit nationale gezondheidsenquête

• Thema’s relevant op lokaal niveau (o.a. mentale 

gezondheid, alcoholgebruik, rookgedrag, voeding en 

beweging, gezondheidsfactoren in de omgeving)

• Kort: 10-15 min om in te vullen
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Dataverzameling

• Online of papieren vragenlijst

• 1000 deelnemers, ongeacht grote of kleine gemeente

• Vanaf 15 jaar

• Representatieve steekproef door Sciensano

• Respons in pilootgemeente Melle was 32,5% (van alle

verstuurde uitnodigingen): 70% papier – 30% online

Dataverzameling
• Wave = 5 weken

• 1ste wave: 1500 inwoners

• Brief

• Papieren vragenlijst (A4) + online link

• Enveloppe om gratis de ingevulde vragenlijst terug te zenden. 

Hiervoor moet een MaxiResponse contract worden aangegaan 

met bpost.

GEEN REACTIE NA 2 WEKEN

• Herinnering

• Brief

• Verwijzing naar de papieren vragenlijst + online link

GEEN REACTIE NA 2 WEKEN

• Geen deelname meer mogelijk door deze personen

Dataverzameling
• Inhaalweek

• Wave afronden

• Nieuwe wave voorbereiden (brieven printen en klaarmaken voor

verzending)

• Sciensano levert nieuwe deelnemerslijst aan

• Laattijdige antwoorden

• Online: Deelnemers kunnen de vragenlijst niet meer online 

invullen

• Brief: Identificatienummer geschrapt, resultaten worden niet

meer opgenomen

Dataverzameling
• Voorbeeld uit pilootgemeente Melle:

Wave 1
WEEK 1

1500 
Uitnodiging

 389

WEEK 3

1111 Herinnering

 129

WEEK 5

Inhaalweek

Totaal: 518

Wave 2
WEEK 6

982 Uitnodiging

 222

WEEK 8

760 Herinnering

 105

WEEK 10

Inhaalweek

Totaal: 845

Wave 3
WEEK 11

655 Uitnodiging

 115

WEEK 13

540 Herinnering

 62

EINDE

Totaal: 1022

Taken voor het lokale bestuur

• Stuurgroep samenstellen

• Extract uit het bevolkingsregister voorzien

• Leeftijd

• Geslacht

• Sector

• Brieven en vragenlijsten printen

• Verzenden van uitnodigingen, vragenlijsten en

herinneringen

• Online invoeren van de papieren vragenlijsten (5 minuten 

per vragenlijst) 

• Kosten: printen + verzenden + personeelsinzet

Ondersteuning door Logo en 

Sciensano

• Draaiboek waarin alle stappen beschreven staan

• Sciensano trekt steekproef, analyseert data en maakt

eindrapport op

• Logo begeleidt en ondersteunt gemeenten doorheen

project

• Logo ontvangt de papieren vragenlijsten, kijkt na of ze 

volledig zijn en geeft online de identificatiecodes door 

(wie deed er mee). Daarna worden de identificatecodes

van de vragenlijst gehaald en kan de gemeente de 

vragenlijsten online ingeven.

• Anonimiteit verzekeren
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Kostenraming

• Proefproject Melle

• Zelf vragenlijsten gedrukt -> hierop kan je nog besparen

Kostenraming

• Een algemene tijdsbegroting is moeilijk mee te geven 

aangezien dit afhankelijk is van het aantal waves die 

nodig zijn en hoe de gemeente het veldwerk 

organiseert.

• Invoer vragenlijsten: Er wordt geschat dat 70 tot 75% 

op papier antwoordt, dus bij 1000 ingevulde 

vragenlijsten komt dit neer op ongeveer 60 werkuren 

om alle papieren vragenlijsten in te voeren.

Ten slotte

• Brief van Minister Vandeurzen naar College 

• 28 maart: Inschrijven via info@vlaamselogos.be

‘First come, first served.’

Waarschijnlijk: start 1 gemeente per Logo

Gezond uit eigen grond

NIEUWE KOOKWORKSHOP

• Interactieve sessie 

• In samenwerking 

met samentuinen, tuinhier, …

• Milieu, gezondheid en voeding

gaan hand in hand 

• Onder begeleiding van 

diëtiste en eventueel tuinexpert

• Interesse? Neem contact op met 

jouw regioverantwoordelijke

Week van de Valpreventie 2019

37 38

39 40

41 42

mailto:info@vlaamselogos.be


27/02/2019

8

Laat angst om te vallen je leven niet 

bepalen

• 2jaarlijks een nieuw 

thema -> Valangst

• Angst om te vallen 

= risicofactor

Laat angst om te vallen je leven niet 

bepalen

• Gratis folders, affiches, 

placemats

• Vernieuwd en zelf af te 

drukken:

• Checklist veilige 

huisinrichting (niet enkel 

inrichting maar ook 

gedrag!)

• Knelpuntenwandeling

• Infosessie risicofactoren

Volledige aanbod op 

www.valpreventie.be

Laat angst om te vallen je leven niet 

bepalen

• Vliegende reporter op bezoek?

• Award ‘Week van de valpreventie 2019 winnen?

• Schrijf je organisatie dan in via deze link

Kempense startdag valpreventie

• Dinsdag 23 april, LDC De Ontmoeting in Beerse

• Voorlopig programma:

13u30 – 14u00                  Speech schepen en gezonde receptie  

14u00 – 14u30                Animatie (liefst iets ludiek, suggesties?)                

14u30 – 16u30                Beursstandjes 

• Beweegtoestellen buiten met kiné  
• Dementiekoffer BIB  
• Valparcours ergotherapeute Tinneke Claes  
• Diëtist Logo Kempen rond voeding  
• Lesgever valpreventie rond risicofactoren  

15u00 – 16u00                  Initiatie linedance voor beginners  

Week van de 
Keigezonde
Kempen 2019

Reeds een 40tal acties

Een greep uit het aanbod

Yoga in het museum

(H)eerlijke gezinswandelingen

Peuters in actie

Infosessie gezond opgroeien

Infosessie gezonde keuzes voor je gezin

Ouders in balans
Speeltuin met veel extra’s

Knuffelturnen

Iedereen proefkampioen Babymassage
Bosbad

Gevoelsmuur

43 44

45 46

47 48

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYvoy98Lm7Q6l-p9-e7ZrzHhIasdF2g8raCUdlkHSvLjI2w/viewform
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Doe mee!

• Tal van toffe acties 

• Acties voor iedereen: www.gezondekempen.be

• Gesloten acties: mail ons jouw actie, je maakt ook kans op een 

KEI-award

• Wil je kans maken op een KEI-award:

• Activiteit organiseren tijdens die week

• Vragenlijst invullen die je toegestuurd krijgt

Campagne

• Facebook- en instagramcampagne loopt volop

• Gezonde berichten 

• Wedstrijden 

• Alle evenementen die op gezondekempen.be worden gezet, 

worden door ons toegevoegd op facebook

• We sturen vliegende reporters op pad tijdens de week, 

maar we willen jullie ook oproepen om zelf foto’s te 

nemen en ons te bezorgen

• Maken jullie de keigezonde actieweek en activiteiten 

mee bekend?

Brainstorm Gezondheidsraad

Vragen vanuit de lokale besturen

• Aanwezigheden vergroten

• Nieuwe leden aantrekken

• Bestaande leden nemen deel

• Gezonde mix van leden

• Betrokkenheid van de leden vergroten

• Meedenken over thema’s en acties

• Mee uitvoeren

• Meenemen naar achterban

• Evaluatie

• Acties evalueren

• Werking GZR evalueren

Groen = Dit werkt

Rood = Dit werkt 

niet of te 

vermijden

Geel = Een idee

Bedankt!

Logo Kempen

• Sectorverantwoordelijke Onderwijs

• Stafmedewerker Tabak, alcohol & drugs

• Regioverantwoordelijke Zuiderkempen 

jente@logokempen.be

Aanwezig op maandag VM, dinsdag en 

donderdag

• Coördinator Logo Kempen

• Sectorverantwoordelijke Bedrijven

wim@logokempen.be
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http://www.gezondekempen.be/
mailto:jente@logokempen.be
mailto:wim@logokempen.be
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• Sectorverantwoordelijke Zorg & Welzijn

• Stafmedewerker Geestelijke Gezondheid

• Regioverantwoordelijke Zuiderkempen

Lynn@logokempen.be

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag & 

vrijdag VM

• Stafmedewerker Beweging

& Vaccinaties

• Regioverantwoordelijke BalDeMoRe & 

Middenkempen

Birgit@logokempen.be

Aanwezig op maandag, dinsdag en

donderdag VM

• Medisch Milieukundige

• Regioverantwoordelijke Kempenland 

Ruth@logokempen.be

• Stafmedewerker Voeding

• Regioverantwoordelijke Kempenland 

Hanne@logokempen.be

Aanwezig op maandag VM, dinsdag en 

donderdag

• Sectorverantwoordelijke Lokale Besturen

• Stafmedewerker Valpreventie

& Bevolkingsonderzoeken

• Regioverantwoordelijke Middenkempen, 

Kempenland & BalDeMoRe

Lieselot@logokempen.be

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag & 

vrijdag
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