Steek meer
vakmanschap
in je lokaal
gezondheidsbeleid !

Niet te missen masterclass rond het creëren
van een lokaal gezondheidsbeleid met impact.

Een Gezonde Gemeente scoort
bij haar inwoners
STEEK MEER VAKMANSCHAP IN JE LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID
Een gezondheidsbeleid dat de mensen in je gemeente aanspreekt, dat máák je,
met vakmanschap. Met de juiste middelen, methodes en (boven)lokale partners
creëer je een gezondheidsverhaal dat door het bestuur wordt gedragen en waar
alle partners een rol in spelen. Hoe je dat aanpakt, leer je in de masterclass
‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’.
Tijdens de masterclass bekijken we hoe je je lokaal gezondheidsbeleid verbreedt
en verdiept en laat uitgroeien tot een succesvol verhaal dat je inwoners aanspreekt
en engageert. Academici, consultants, praktijkwerkers en collega’s delen hun
kennis, hun ervaringen, hun kleine en grote succes- en faalverhalen over thema’s
zoals integraal werken, projectmatig werken, gezondheidsongelijkheid, gezondheidscommunicatie, zorgtoegankelijkheid…
EEN PROGRAMMA GEBASEERD OP DE DAGDAGELIJKSE REALITEIT
De masterclass bestaat uit vier themadagen die in elke Vlaamse provincie georganiseerd worden, gespreid over een periode van twee jaar. Het programma werd
zorgvuldig samengesteld op basis van de dagdagelijkse praktijk waarmee een
lokaal bestuur geconfronteerd wordt.
Gezondheids-, welzijns- en communicatie- ambtenaren, maatschappelijk werkers
OCMW’s, sportfunctionarissen, leden van de gemeentelijke adviesraad voor welzijn
en gezondheid… iedereen met een hart voor een lokaal gezondheidsbeleid is welkom. Het is zelfs een meerwaarde om
verschillende personen deze opleiding te laten bijwonen.
Gezondheid is immers een intersectoraal thema bij uitstek.

Themadag 1 (najaar 2016)*

PROGRAMMA

Sterke Gezonde Gemeenten voor een sterk lokaal gezondheidsbeleid.
Werken aan gezondheid vraagt om een innovatieve organisatie: een integraal beleid dat
bovendien samen met veel andere partners tot stand moet komen. Participatie, coproductie, regie, netwerking: veel dure woorden, maar wat betekenen ze? Hoe zetten we ze om in
de praktijk? Kunnen onze lokale besturen dat aan? We reiken kaders aan om over beleid,
bestuurskracht, netwerking en samenwerking kritisch na te denken. Nadien bekijken we de
mogelijkheden om extra fondsen te genereren door subsidies en crowdfunding en hoe je
een inhoudelijk sterk project indient.
Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde (UG) is gespecialiseerd in lokaal bestuur,
burgerparticipatie en stedenbeleid. Ellen Wayenberg, hoofddocent bestuurskunde (UG) is
gespecialiseerd in beleidskunde, lokaal bestuur en organisatie van binnenlands bestuur.
Sonja Vancraeyenest, Business Leader bij MINT, is een expert in het omvormen van projectideeën naar subsidiabele projecten.

Themadag 2 (voorjaar 2017)*
Help de sociale gezondheidsongelijkheid te verkleinen.
Mensen uit lagere sociale klassen hebben vaak een slechtere gezondheid en leven minder
lang. Maak kennis met de vaardigheden om deze groep te benaderen en ontdek maatregelen die je als lokaal bestuur kan nemen om de gezondheidskloof te dichten.
Themadag 3 (najaar 2017)*
Het lokale zorgaanbod in de toekomst: kwalitatief, toegankelijk en betrouwbaar.
Elke burger verwacht uitstekende en toegankelijke zorg. Om de kwaliteit van preventie en
zorg te evalueren en te verbeteren, staan we stil bij de zeven B’s: bekendheid, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid.
Deze praktische methode onthult jouw sterke punten en de mogelijkheden tot verbetering.
Themadag 4 (voorjaar 2018)*
Creëer een authentiek en engagerend gezondheidsverhaal.
Wat wil ik vertellen? Wie moet ik bereiken? Via welke kanalen werkt deze
boodschap het beste? Hoe kan je met de juiste activiteitenmix binnen een
welbepaalde periode een meetbaar doel realiseren? Ervaar hoe eenvoudige
boodschappen campagnes worden die niet enkel informeren,
maar ook engageren.

*Voor de juiste data: ga naar www.vigez.be/opleidingen

Werk jij mee aan een Gezonde Gemeente? Dan is deze masterclass
zeker iets voor jou. Schrijf je snel in.
Deze masterclass wordt op verschillende data en in vijf Vlaamse
provincies georganiseerd, zodat elke gemeente zeker kan deelnemen!
Tarief per persoon, per themadag: € 90
Inschrijvingen enkel online op www.vigez.be/opleidingen
Dagprogramma van 9u00 tot 17u00. Data themadag 1:
West-Vlaanderen - 04/10/2016
Oost-Vlaanderen - 18/10/2016
Limburg - 08/11/2016
Antwerpen - 17/11/2016
Vlaams Brabant en Brussel - 22/11/2016

VIJF GOEDE REDENEN OM DEZE MASTERCLASS BIJ TE WONEN!
1. Voor Vlamingen staat ‘Gezondheid & Welzijn’ in de top 3 van de prioriteitenlijst.
2. Ontmoet en deel ervaringen met collega’s uit heel Vlaanderen.
3. Gebruik ‘Gezonde Gemeente’ als een gids om een samenhangend
gezondheidsverhaal te vertellen.
4. Creëer met de ‘Gezonde Gemeente’ methodes tijds- en financiële winst.
5. Maak het verschil met gezondheid, een thema dat iedereen aanspreekt.
Voor meer informatie over deze masterclass, contacteer jouw Logo via
www.vlaamselogos.be of VIGeZ via www.vigez.be.
Deze masterclass wordt georganiseerd door:

