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1 boodschap 
vanuit de voltallige Vlaamse preventiesector:

Zet in op preventieve gezondheidszorg!











DE GEZONDHEIDS                KLOOF



Voorbeelden van hoe een gemeente zichzelf
op een positieve manier op de kaart zet, met 
gezondheid





‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ 



Duurzame ontwikkelingsdoelen VN

Engagementsverklaring (VVSG):  Global goals, Local focus



2 doelstellingen 
+ 

6 speerpunten
=

Gezondheidswinst voor iedereen 



In onze Gezonde Gemeente werken 
we tussen 2019 en 2025 aan 
nog meer gezondheid voor iedereen: 
inwoners, bezoekers en werknemers, 
met bijzondere aandacht voor
de meest kwetsbaren.

DOELSTELLING 1
We verbinden lokale thema’s en noden 
aan bovenlokale ontwikkelingen zoals het 
Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid 
en de duurzame ontwikkelingsdoelen van 
de VN. 

Zo boeken we driemaal winst… lokaal, 
Vlaams en internationaal.

DOELSTELLING 2







Hoe kunnen wij onze zorg-
en welzijnsvoorzieningen in 
onze gemeente aanmoedigen 
om (nog) meer aandacht aan 
preventie en gezondheids-
ongelijkheid te besteden?



BEHOUD

Toegankelijkheid: aangepaste aanpak



Toegankelijkheid: gezondheidsvaardigheden 



Toegankelijkheid: laagdrempelig onthaal



Preventie: capaciteit en eigen expertise 
vergroten

In de helft van de Vlaamse 
gemeenten bedraagt de capaciteit 
om te werken aan preventie 7 uur 
of minder per week



Samenwerking: overleg lokale zorgverstrekkers, 
zorg, welzijnsdiensten, welzijnsraden, 
partneroverleg,…



• Definiëring rol gemeente
• Bewustmaking problematiek 

gezondheidskloof en opportuniteiten 
preventie

• Toegankelijkheid diensten en instellingen 
verhogen

• Deskundigheid verhogen
• Betrokkenheid creëren
• Capaciteit verhogen
• Samenwerking faciliteren
• Acties ondersteunen





Hoe richten we de
publieke ruimten in onze 
gemeenten in zodat ze 
gezonde keuzes stimuleren 
en heilzaam werken op de 
mentale gezondheid en de 
sociale cohesie?



Gemeenteplein, Asse



Wasstraat, Gent











Definieer gezondheid als factor in 
ruimtelijk beleid: effecten van 
luchtvervuiling en geluidshinder, 
STOP principe, gezonde voeding, 
mentaal welbevinden,  actieve 
recreatie, ontmoedigt roken, 
aandacht voor de noden inwoners
Draagvlak creëren
GIS-Analyse maken 
Vormingsaanbod + toolbox





In onze wijken zijn er 
burgers en organisaties
actief die investeren in meer 
sociale, mentale en fysieke 
gezondheid. Hoe kunnen we 
dit verder stimuleren en 
ondersteunen?
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• Noden beluisteren: inventarisatie 
van de (gezondheids)situatie, 
wensen en behoeften en 
gezondheidsbeleving van inwoners 
in uw wijk. 

• Partners zoeken
• Draagvlak creëren -

buurtwerkers/ambassadeurs 
• Burgerparticipatie
• Wijkbudgetten alloceren
• Schepen bevoegd per wijk





Hoe zorg ik ervoor dat 
onze inwoners leven en 
werken in gezonde 
woningen en gemeente?



Gezond wonen



Sensibiliseren



Voorbeeldfunctie



Woonbegeleiding



Subsidie



Wonen in een gezonde kern



Leefbare dorpskern = aandacht voor:

• Demografie
• Ruimtelijke planning
• Voorzieningen
• Mobiliteit
• Inspraak



• Creëer een visie rond thema’s zoals: 
demografie, mobiliteit, ruimtelijke 
planning, voorzieningen,…

• Maak een programma op met 
mogelijke woonproblematieken

• Betrek deskundigen
• Moedig gezonde woonvormen aan
• Screening woonkwaliteit





Hoe kan ik met mijn 
dienst ervoor zorgen dat 
de inwoners onze 
gemeente een veilige 
plek vinden, waar het 
fijn vertoeven is?



Oorzaken onveilig gevoel in kaart brengen



Mobiliteit



Mensen op straat
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1 op 3 vrouwen kreeg in 2014 te maken seksuele intimidatie.
Bewustwording/samenwerken met andere diensten



Preventief samenzitten met risico 
doelgroepen/organisaties
Quality nights, feestwijzer, attent



Aandacht voor senioren en 
mensen met een beperking



• Definieer veiligheid in al haar 
facetten

• Plan acties voor 
onveiligheidsgevoelens, overlast en 
criminaliteit

• Plan voor fysieke veiligheid
• Aanpak sluikstort
• Vormingen en infosessies 

onveiligheidsgevoel
• Verlichting
• Drugsactieplan, alcoholplan,…





Zorgen jullie ervoor dat 
mijn gemeente ook in de 
toekomst aangenaam 
blijft?



• Het gemeentelijke beleid is gericht op het voorkomen van de 
klimaatopwarming en het milderen van de impact op de 
gezondheid van alle burgers

Burgemeestersconvenant 
(http://www.burgemeestersconvenant.eu)
• Europese Commissie
• Mitigatieplan: CO2-uitstoot min 40% verminderen tegen 2030
• Adaptatieplan 
• België: 382 steden en gemeenten 



Opmaak warmteplan voor instellingen en inwoners



Opmaak warmteplan voor publieke ruimte



Tekenpreventie



CO2-reductie



Duurzame energie

• Energieneutrale gemeentevoorzieningen
• Minder energieverbruik 
• Isoleren = ventileren  

=



Duurzame aankopen 

Lokale en gezonde producten 



Duurzaam verwarmen en afvalverwerking



Mobiliteit

Duurzame 
dienstverplaatsingen:

– Fiets = BEWEGING
– Bus of trein
– Elektrische voertuigen:

• Oplaadpunten
• Deelsysteem  



• Ga na of jouw gemeente zich 
engageerde in het 
Burgemeestersconvenant en welke 
de afspraken zijn.

• Breng het ver-van-mijn-bedverhaal
dichterbij

• Geef het goede voorbeeld
• Wees de motor van 

maatschappelijke verandering



Aan de slag!
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