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Belang van langetermijnvisie 

Inzetten op het verbeteren van het fysiek, mentaal en sociaal welzijn 
van de burgers wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. 
Met de komst van grote maatschappelijke uitdagingen  - ook wel eens 
‘wicked problems’ genoemd - zoals de vergrijzing, de verkleuring, de 
klimaatverandering, de toename van niet overdraagbare aandoeningen 
(bv. zwaarlijvigheid, psychische problemen), ... is een langetermijn aanpak 
meer dan ooit noodzakelijk. 

Zo zetten alvast de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN al deze uitdagingen op een rij. Als lokaal 
bestuur kijk je vooruit om de gezondheid van de burgers 
van vandaag én die van morgen optimaal te beschermen 
en te bevorderen en dat met alle beleidsdomeinen 
samen. Preventie is geen kost maar een investering 
met duurzame opbrengst op lange termijn; uitgedrukt in 
onder meer extra gezonde levensjaren voor je inwoners. 
Een langetermijnvisie ontwikkelen over legislaturen en 
beleidsdomeinen heen is dan ook meer dan een must. 
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Langetermijnsvisie? Hoe?

Neem voor jezelf en met de werkgroep 
Gezonde Gemeente voldoende tijd om 
uit te spreken en uit te klaren waar 
iedereen op lange termijn naar toe wil 
en wat hiervoor de te zetten stappen 
zouden kunnen zijn. 

Neem tijd voor discussie en reflectie. Probeer altijd om elke uitdaging vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken. Daarom is het zeer nuttig om bij deze gesprekken partners vanuit 
verschillende beleidsdomeinen en met verschillende achtergronden te betrekken. Ga geen 
ideeën uit de weg, zet ideeën om in acties en denk voorbij de lokale beleidscyclus van 6 jaar.
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•	Vraag voorbeelden op van visieteksten en 
beleidsplannen van buurgemeenten ter inspiratie.

•	Neem	de	tijd	om	de	verschillende	websites	waarop	
bovenlokale en lokale gezondheidscijfers staan, 
uit te pluizen en laat je door je Logo assisteren bij het 
interpreteren van deze cijfers.

• Lees af en toe een internationale nota of artikel van bv. 
de Wereld Gezondheidsorganisatie, de EU of EuroHealthNet.  

•	Neem deel aan studiedagen en workshops 
over gezondheid. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en trends, vergroot je je kennis en 
vaardigheden en bouw je een relevant netwerk uit.  
Hou daarom zeker de websites en nieuwsbrieven van  
bv. het VIGeZ, de Logo’s, de VVSG, VAD, Sensoa of 
Vormingplus in het oog.

•	Genereer nieuwe ideeën en partners door moderne 
overleg- en inspraakplatformen zoals wijkbabbels, 
sociale media en focusgroepen bestaande uit specifieke 
doelgroepen. 

•	Maak in discussie a.d.h.v. toffe werkvormen met je 
stuurgroep Gezonde Gemeente en met de gemeentelijke 
adviesraad voor welzijn en gezondheid een voorstel van 
visietekst. Betrek hierbij ook andere adviesraden en individuele 
burgers. 

•	Stel je de volgende vragen bij het opmaken van de 
visietekst:

	 > Waar willen we heen? (WENSELIJKHEID)

	 > Wat verwacht de lokale samenleving van ons?    
   (NOODZAKELIJKHEID)

	 > Hoe willen wij er naartoe? (HAALBAARHEID)

Concrete tips 
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• Maak de langetermijnvisie concreet in een
voorstel van middellange- en langetermijnplanning
met SMART-geformuleerde doelstellingen:

> Specifiek: Is de doelstelling helder en
ondubbelzinnig?

> Meetbaar: Op welke manier kunnen we het resultaat
meten of observeren?

> Aanvaardbaar: Is de doelstelling waardevol voor de
belanghebbenden? (doelgroep, management,
partnerorganisaties)

> Realistisch: Is de doelstelling haalbaar?

> Tijdsgebonden: Op welke termijn willen we de
doelstelling bereiken?

• Verspreid je visietekst onder collega’s en zoek fora
waarop deze tekst voorgesteld kan worden.

• Steek	regelmatig	eens	je	hoofd	door	het	venster	en zoek naar
opportuniteiten die een vruchtbare bodem scheppen om
samen te werken. Voorbeelden zijn de sportdienst die rond
gezondheid werkt, de Huizen van het Kind die preventie als
opdracht hebben, de technische dienst die aandacht heeft
voor toegankelijkheid, een dorpspleinvernieuwing,
Vlaamse en provinciale projectoproepen, ...

• Informeer bij je collega’s van andere binnen- 
en buitendiensten welke hun aspiraties en
beleidsdoelstellingen zijn.
Betrek ze. Vraag hen eerst ‘Wat kan ik voor u betekenen?’
Vertel hen vervolgens ‘Dit kan u voor mij betekenen.’
Bereid bv. deze overlegmomenten voor met je Logo
a.d.h.v. de beleidsdomeinen gezondheidsmatrix.

Concrete tips 
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• Doe proactief zelf enkele realistische en becijferde
voorstellen voor de meerjaren- en jaarplanning van je
gemeente en/of OCMW. Laat je hierbij inspireren of bijstaan
door interne en externe deskundigen (bv. het Logo, diëtisten,
huisartsen, thuisverpleegkundigen, sportverantwoordelijken,
apothekers, ...) en stuur aan op regelmatig overleg met je
bevoegde schepen.

• Kies voor kwaliteit en niet voor kwantiteit door
rekening te houden met wat voor iedereen haalbaar is.
Soms betekent dit keuzes maken en ook 'nee' zeggen.
Stem daarom voldoende af met je diensthoofd, secretaris
en schepen.

Voor de jaarlijkse actieplannen kan je daarom beter kiezen
voor één groot thema dat als kapstok dient waaraan alle
diensten hun acties kunnen hangen. Bijvoorbeeld:
‘De fiets staat centraal’: Ruimtelijke ordening werkt aan
trage wegen en fietspaden, de dienst onderwijs promoot
veilig naar school met de fiets, de sportdienst zet in op
fiets- en MTB-routes, de cultuurdienst werkt rond
wielererfgoed, de dienst gezondheid sensibiliseert rond
het belang van actieve verplaatsing, ....

• Kijk of een gezondheidstoets mogelijk is. Met een
gezondheidstoets worden alle ontwerpbeslissingen ook
bekeken met een gezondheidsbril: heeft deze beslissing
een positieve of negatieve impact op de gezondheid van
onze inwoners? Bij eenvoudige beslissingen kan dit intern.
Bij meer complexe dossiers kunnen en zullen specialisten
je hierbij adviseren.

• Evalueer en reflecteer regelmatig met je stuurgroep
Gezonde Gemeente en gemeentelijke adviesraad voor welzijn
en gezondheid in hoeverre de realiteit evolueert in de richting
van jullie langetermijnvisie. Denk hier dan ook aan verankering
wanneer een actie of project succesvol was.

Concrete tips 
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Hoe kan Logo Zenneland je hierbij helpen?
• Logo Zenneland bezorgde jou het charter Gezonde

Gemeente, een engagement om gezondheid een plaats te
geven in jouw lokaal beleid.

• Logo Zenneland kan jou inspireren en ondersteunen in
formuleren van gezondheidsdoelstellingen op korte en lange
termijn.

• Logo Zenneland kan deel uitmaken van een werkgroep
Gezonde Gemeente waar naar acties en beleid op lange
termijn gekeken wordt. We proberen om elke uitdaging vanuit
alle invalshoeken te bekijken en kunnen partners vanuit
verschillende beleidsdomeinen en achtergronden betrekken.
Ten slotte proberen we samen ideeën te concretiseren en de
stappen die je moet zetten om er te geraken te definiëren.

• Om een duidelijke visie rond gezondheid te definiëren en te
formulieren, kan je ook samen met de Logo Zenneland coach
de verschillende stappen van de groeimeter doorlopen. Aan
de hand van de groeimeter bekijken we in hoeverre de
realiteit evolueert in de richting van jullie langetermijnvisie.

• Bij een wissel van legislatuur, behoudt Logo Zenneland het
overzicht van lokale initiatieven.

• Logo Zenneland kan je assisteren bij het interpreteren van
lokale en bovenlokale gezondheidscijfers.

• Logo Zenneland kan je onderbouwende literatuur bezorgen.

• Logo Zenneland zet elke jaar een thema in de kijker. Omdat je
voor de jaarlijkse actieplannen beter kiest voor één groot
thema dat als kapstok dient, waaraan alle diensten hun acties
kunnen hangen.

• Nieuwe methodieken, nieuwe projecten, nieuwe
samenwerkingsverbanden, nieuwe campagnes, Logo
Zenneland levert ze aan. Het aanbod vind je op onze website.
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‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van 

In samenwerking met

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 
en Ziektepreventie vzw (VIGeZ)

Tel: 02 422 49 40

E-mail: werner.dewael@vigez.be
lien.vanoyen@vigez.be of ellen.daly@vigez.be

Web: www.gezondegemeente.be

Twitter: @GezondeGemeente

Neem contact op met Logo Zenneland

Kerkpleinweg 4 - 1742 Ternat

email: info@logozenneland.be

website: www.logozenneland.be

facebook: www.facebook.be/logozenneland 

Telefoon: 02 582 75 91




