
“Te Gekke” wandeling
ASSE

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

WAT?
Naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke 
Gezondheid op 10 oktober organiseerde de 
werkgroep Welzijn en preventie Asse een “Te 
Gekke Wandeling”. Tijdens deze wandeling 
konden deelnemers kennis maken met 
hulpverleningsorganisaties in de regio. Het 
parcours was gebaseerd op de 10 stappen van 
“Fit in je hoofd”, een methodiek die mensen 
helpt om hun veerkracht te versterken.

WAAROM BIJZONDER?
Er was een sterke samenwerking tussen 
verschillende lokale en regionale 
organisaties. De combinatie van verschillende          
thematieken: mentale gezondheid,  
beweging, gezonde voeding. Er waren een 
kleine 200 deelnemers. Er was een hoge 
deelnamegraad van kwetsbare mensen.

Stem hier voor dit project



Nog tijd zat
DILBEEK

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Vertrekkende van een DOS-beleid op Regina Caeli 
en Don-Bosco besliste de gemeente Dilbeek om te 
werken rond een lokaal Tabak, Alcohol en Drugbeleid. 
De jeugddienst, politie, scholen, CGG Ahasverus, Logo 
Zenneland, schepen en preventiewerker zaten rond de 
tafel om een sensibiliseringscampagne naar jongeren en 
ouders op te starten. Met een website, postercampagne, 
tattoos, bierviltjes etc. werd de boodschap verspreid 
‘Nog tijd zat’, begin er niet te vroeg aan.

Waarom was dit bijzonder?
Ouders werden betrokken door een 
enquête om het profiel van jongeren 
en de rol van de ouders te schetsen. 
Verschillende lokale partners zaten 
rond de tafel om samen te werken 
rond 1 campagne en 1 visie. De 
beeldvorming naar jongeren met 
deze campagne was zeer positief. 
De campagne had een cool imago.



Uitgerookt
WEMMEL

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
“Uitgerookt” is een Rookstopprogramma 
voor kwetsbare groepen waar Eureka, 
het Lokaal dienstencentrum van OCMW 
Wemmel mee aan de slag gingen. 
Een 10-tal mensen werden aangemoedigd 
om het rookstoptraject samen af te maken.

Waarom was dit bijzonder?
Met dit project bereikte Wemmel een aantal 
kwetsbare mensen die op lange duur een 
hechte groep vormden. Deze groep – begeleid 
door een tabakoloog en vormingswerker – werd 
tijdens het rookstoptraject ook gesensibiliseerd 
over andere thema’s zoals voeding, beweging, 
relaxatie etc. De gezonde groepsdruk werd een 
motivator voor elke deelnemer.



Ik Zie U Zitten!
ZEMST

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Het OCMW, de welzijnsraad en de gemeente 
Zemst gingen in op het aanbod van Logo 
Zenneland en partners om te werken rond de 
campagne IK ZIE U ZITTEN! Deze campagne 
bestaat uit een menu aan taboedoorbrekende 
activiteiten rond geestelijke gezondheid. 
De hele maand november kunnen inwoners 
in Zemst op verschillende plaatsen een 
stoelententoonstelling bewonderen of 
deelnemen aan een waaier van activiteiten of 
infosessies. Ook de scholen werken rond deze 
campagne. Leerlingen van de basisschool 
maakten stoelen als aanvulling van de reizende 
stoelententoonstelling

Waarom was dit bijzonder?
Met deze campagne bereikt Zemst ver- 
schillende doelgroepen op een aangepaste 
manier. Ze gebruiken bovendien hun 
netwerk aan partners binnen geestelijke 
gezondheid en versterken zo relaties. De 
stoelententoonstelling in verschillende 
openbare gebouwen nodigt mensen uit en 
prikkelt de creativiteit van de Zemstenaar. 
Zo maakte Natuurpunt spontaan een eigen 
IK ZIE U ZITTEN! bank.



Dorpsrestaurant
GALMAARDEN

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
De laatste jaren wordt het OCMW dorps- 
restaurant dat zich richt naar de senioren van 
Galmaarden gebruikt voor preventiewerking. 
Tijdens de eetmomenten worden mensen 
gesensibiliseerd en geïnformeerd over 
verschillende thema’s. Een geestelijke 
gezondheidsbingo, een kwisje en infomoment 
rond kankeropsporing, een informatief 
kwartiertje rond voeding en binnenmilieu,…

Waarom was dit bijzonder?
Het dorpsrestaurant is een ideaal platform: 
we bereiken een specifieke doelgroep die we 
anders niet zo goed bereiken. De informatie kan 
dan ook makkelijk aangepast worden naar de 
doelgroep en op een ludieke manier gebracht 
worden. Niet alleen worden mensen op deze 
manier geïnformeerd, deze aanpak zorgt ook 
voor gezelligheid en sociale cohesie.



OCMW Bougeert
TERNAT

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Het sociaal huis en de gemeente Ternat werden 
met enkele zelfdodingen geconfronteerd. Dit 
had een directe invloed op het welbevinden 
van personeel. Samen met Logo Zenneland 
en de lokale psychologe startten ze een intern 
welzijnsprogramma op in het kader van de 10 
stappen van ‘Fit in je hoofd’, een methodiek die 
de mentale veerkracht van mensen vergroot.

Waarom was dit bijzonder?
Deze aanpak was een duidelijk signaal 
naar het personeel dat er geluisterd werd 
naar hen. Bovendien werd het programma 
ook buiten de werkuren verdergezet, met 
infosessies in het cc De Ploter, wandelingen, 
wenskaarten, een bucketlist,… Het project 
werd ook onder een aantrekkelijke naam 
gelanceerd: OCMW Bougeert!



Rollatortreffen
VILVOORDE

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Tijdens de week van de valpreventie 
organiseerde het lokale bestuur samen met 
de woonzorgcentra in Vilvoorde een wel heel 
uitzonderlijk treffen! Vilvoordse senioren 
konden een parcours afleggen met hun rollator 
en hem door deskundigen laten herstellen. 
Nadien dansten ze samen – met rollator – 
onder leiding van een beweegdeskundige in 
het Bolwerk.

Waarom was dit bijzonder?
Op deze manier konden mensen die minder 
buiten komen ook kennis maken met het 
thema valpreventie en onder begeleiding 
bewegen. De woonzorgcentra sloegen de 
handen in elkaar om dit project te laten 
slagen. Bovendien sloot dit naadloos 
aan bij de 10.000-stappencompetitie die 
tegelijk plaatsvond in Vilvoorde en andere 
gemeenten.



Familiepicknick
OPWIJK

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Door dit project kwam het Huis van het 
Kind naar buiten met haar specifiek 
aanbod naar gezinnen. Gezondheid is 
niet altijd makkelijk aan te brengen, maar 
tijdens een familiepicknick gaat het erin 
als zoete broodjes! Verschillende lokale 
organisaties stelden hun aanbod naar 
gezinnen voor.

Waarom was dit bijzonder?
Huis van het Kind in Opwijk, gemeente en 
OCMW organiseerden een grootschalige 
familiepicknick met o.a. aandacht voor 
preventie en gezondheid. Gezinnen met en 
zonder kinderen konden genieten van een 
picknick in het park. Er werd leuke randanimatie 
voorzien, afgestemd op kinderen tot en met 12 
jaar (sprookjes, workshops muziek, volksspelen, 
quiz, gezondheidsrally,…).

Foto van Persinfo.org



NOK NOK 
KOM EENS BIJ ONS KLOPPEN

LENNIK

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Op de internationale dag van het kussen-
gevecht werden jongeren tussen 12 en 16 
aangemoedigd om op het gemeenteplein de 
frustraties eruit te kloppen, met een groot 
kussengevecht. Bovendien konden zij en hun 
ouders voor en na deze ‘sessie’ hulporganisaties 
ontmoeten en infosessies over verschillende 
opvoedingsthema’s volgen.

Waarom was dit bijzonder?
Het kussengevecht was een origineel idee 
dat door organisaties en jongeren gesmaakt 
werd. Het leven is niet altijd zo leuk. Dat is 
ok. En soms moeten die frustraties eruit! 
Verschillende lokale organisaties (JAC, 
preventiewerker, Logo en gemeente) 
sloegen de handen in elkaar voor dit project.



Fruit met kinderen
LIEDEKERKE

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Liedekerke wilde met ‘Muziek met fruit’ 
de voorschoolse taalachterstand van 
kinderen in kwetsbare gezinnen met een 
migratieachtergrond verminderen. 
Met gezonde vieruurtjes en muziek leerden 
kinderen en ouders de Nederlandse taal.

Waarom was dit bijzonder?
Met een project gericht naar kinderen 
sensibiliseer je meteen ook de ouders over 
gezonde voeding, gezonde tussendoortjes, 
beweging,… De aanpak van dit project 
zorgt voor een hoge toegankelijkheid, ook 
naar mensen die niet meteen zelf naar een 
infosessie zouden komen.



Hulpverleningscarrousel 
voor jongeren

MERCHTEM

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
De secundaire scholen in Merchtem 
organiseerden een Hulpverleningscarrousel 
waar hulporganisaties en hulplijnen zoals 
JAC, Jeugddienst, CLB, leerlingenbegeleiding, 
politie, NokNok hun aanbod presenteerden 
aan de jongeren op een ludieke en informatieve 
manier. De informatie werd nadien individueel 
gebundeld op een “hulp KOMtvan PAS” 
bladwijzer voor de leerlingen.

Waarom was dit bijzonder?
Er is een nauwe samenwerking tussen 
verschillende organisaties die samen de 
drempel naar hulpverlening verlagen. 
Zeker naar jongeren is hulp vragen niet 
altijd evident. Door dit project leren ze de 
verschillende organisaties kennen en de 
kanalen om hen te bereiken.



Het Tabak, Alcohol en Drugbeleid
OVERIJSE

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
De gemeente Overijse werkte samen met 
lokale partners een beleid uit rond de drank- 
en drugproblematiek in hun gemeente. Dit 
resulteerde in een concreet actieplan naar de 
verschillende partners en doelgroepen.

Waarom was dit bijzonder?
Burgerparticipatie! Het actieplan werd 
opgesteld op basis van de input van  
burgers, hulpverleningsorganisaties en 
partners door middel van discussietafels. 
Daardoor is er een groot draagvlak en een 
hoge betrokkenheid voor het actieplan.



Week van de opvoeding
STEENOKKERZEEL

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Tijdens de Week van de Opvoeding spoorde 
de welzijnsraad van Steenokkerzeel ouders en 
kinderen aan om deel te nemen aan één van 
de activiteiten die ze samen met deskundigen, 
scholen en lokale partners organiseerden.  
Gezonde voeding en beweging zijn vaak de 
speerpunten van hun programma.

Waarom was dit bijzonder?
Steenokkerzeel slaagt er in om elk jaar 
weer een boeiend programma samen 
te stellen en een heel groot publiek te 
bereiken. Ze maken daarbij goed gebruik 
van het Vlaamse aanbod aan materialen en 
infosessies.



Intergemeentelijke gezondheidsraad
DROGENBOS,  LINKEBEEK, WEMMEL, KRAAINEM

SINT-GENESIUS-RODE, WEZEMBEEK-OPPEM

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
De zes faciliteitengemeenten van de Rand 
slaan de handen in elkaar en zetten met 
vereende kracht in op gezondheid. 
Ze creëerden samen hun eigen 
Gezondheidsraad.  De kerngedachte achter 
deze Gezondheidsraad: Gezondheid voor 
iedereen, samen!

Waarom was dit bijzonder?
Omdat dit zoveel meer mogelijkheden biedt. 
Samen sta je sterk en kan je op een financieel 
voordelige manier meer impact creëren. 
Capaciteit, financiën, visie, etc… de lasten 
en krachten worden onderling gedeeld en 
efficiënt verdeeld.



Hoger/Lager - Valpreventie
GOOIK

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Als opwarmertje voor het toneel OEPS in 
het kader van valpreventie werd een hoger-
lagerspel georganiseerd voor senioren. Zo 
kreeg het publiek op een speelse manier een 
aantal tips rond valpreventie.

Waarom was dit bijzonder?
Een unieke aanpak, zeer herkenbaar 
ook voor senioren. Eindelijk informatie 
bekomen op een grappige en speelse 
manier!



Zot van gezond - ontbijt
AFFLIGEM

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Kleine gemeenten hebben het moeilijker 
om een geïntegreerd voedings- en 
bewegingsbeleid op te starten. 
Als slot van ‘Zot van Gezond’ organiseerde 
Affligem een heus ontbijt op de Car Free day. 
Personeel dat met een ander voertuig dan de 
auto naar het werk kwam ontving een gezond 
ontbijt! De winnaar werd zelfs thuis opgehaald 
met een driewieler.

Waarom was dit bijzonder?
De gemeente creëert een voedings- en 
bewegingsbeleid en een sensibiliserings-
campagne. 
Ze werken niet alleen naar de bevolking, 
maar betrekt eerst en vooral haar eigen 
personeel in een proces van verandering. 
Deze actie zorgde dan weer voor een 
positieve impuls naar de inwoners.



Rookstop 
KAPELLE-OP-DEN-BOS

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Elke roker die je kan doen stoppen met roken 
is een overwinning. De welzijnsraad bood 
de inwoners van Kapelle-op-den-Bos een 
Rookstoptraject aan. Met succes!

Waarom was dit bijzonder?
Deze Rookstop wordt herhaaldelijk 
georganiseerd. De gemeente en huisartsen 
blijven zich inzetten voor een rookvrije 
gemeente.



V-Day
ROOSDAAL

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Roosdaal zette het gratis bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker en baarmoederhalskanker in de kijker met 
V-day, een Verwendag Voor Vrouwen. Informatie over de 
bevolkingsonderzoeken werd verspreid met een stand, 
kwis met als jurylid een dokter, bustetentoonstelling,… 
Ondertussen konden vrouwen deelnemen aan een 
dans- of relaxatiesessie, tai chi, zich laten opmaken, 
manicure, was er muziek, leuke kraampjes,…

Waarom was dit bijzonder?
Met dit project richtte Roosdaal 
zich specifiek naar vrouwen. 
Alle organisaties in Roosdaal en 
omstreken die zich op dezelfde 
doelgroep richtten namen deel. Er 
werd tijd genomen om te praten 
over kankerpreventie.



Mobiel Gezondheidsdorp
LONDERZEEL

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Drie bussen maakten deel uit van een Mobiel 
Zorgdorp waar de Londerzeelnaren terecht 
konden voor allerhande gezondheidstips. 
Naast de zorgbus was er ook een valbus met tips 
over valpreventie. En in de mammobiel kunnen 
2.200 Londerzeelse vrouwen ouder dan 55 jaar 
terecht voor een borstkankerscreening. Op die 
manier ontstaat er een echt zorgdorp. 

Waarom was dit bijzonder?
Een mobiel zorgdorp is niet alleen voor de 
regio, maar ook voor Vlaanderen uniek. 
Londerzeel speelt in op een trend om niet 
alles in overheidsgebouwen te steken, 
maar om zorg zo dicht mogelijk bij de 
mensen te brengen. Dat maakt de zorg ook 
laagdrempelig. Wielrenner Dries De Bondt 
was peter van het project.



Ladies @ the movies
BEERSEL

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Dienst Welzijn Beersel steunt de strijd tegen 
(borst)kanker door het jaarlijks organiseren  
van een Ladies@theMovies in CC de Meent. 
Vrouwen en hun vriendinnen genieten er van 
een avondje uit met een film, een borrel een 
gezond hapje,… Dames krijgen een goodiebag 
met o.a. informatie over gezondheidsthema’s.

Waarom was dit bijzonder?
Jaarlijkse herhaling van het thema zorgt 
voor een hoge betrokkenheid. 
Deze manier van sensibilisering rond een 
moeilijk thema zorgt ook dat het taboe rond 
kanker doorbroken wordt.



Bewegen op verwijzing
HALLE

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ 
kunnen de huisartsen inwoners van Beersel, 
Halle en Sint-Pieters-Leeuw met een 
gezondheidsrisico doorverwijzen naar een 
beweegcoach. 
Die professionele coach helpt je gezond te 
bewegen. Halle was de enthousiaste trekker 
van dit project waardoor ze de eerste regio 
werden in Vlaanderen met een ‘Bewegen Op 
Verwijzing’-coach.

Waarom was dit bijzonder?
Het project was nog maar uit de startblokken 
of Stad Halle ging enthousiast aan de slag!
Hierbij werkten ze nauw samen met RISO 
Vlaams-Brabant. 
Dankzij dat enthousiasme waren ze de 
eerste (!) in Vlaanderen om een Beweging 
op verwijzingscoach aan te stellen in hun 
regio.



Winnaar Vlaamse  
10.000-stappenclash

BEVER

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Elke twee jaar wordt de 10.000-stappenclash 
tussen gemeenten georganiseerd. De gemeente 
Bever ondersteunde deze actie met verve en werd 
winnaar van deze wedstrijd waar 110 gemeenten 
aan deelnamen. 
De actie werd ingeleid met een heuse wandeltocht. 
Ook de scholen werden actief betrokken. Kinderen 
gaven ruchtbaarheid aan de actie en spoorden 
ouders aan om deel te nemen.

Waarom was dit bijzonder?
Een sterke communicatie zorgde voor 
een excellent cascadesysteem en het 
enthousiasme van de verantwoordelijken 
was aanstekelijk. 
Met de prijs werd nieuw beweegmateriaal 
aangeschaft, toegankelijk voor iedereen.



Spelotheek ‘De Puzzel’, 
een gezonde  start

GRIMBERGEN

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
In het Huis van het Kind Grimbergen werd de 
spelotheek ‘De Puzzel’ geopend. De Puzzel leent 
niet alleen educatief en verantwoord speelgoed 
uit, maar wil ook een fijne ontmoetingsplaats  
zijn waar de ouders ervaringen kunnen 
uitwisselen. Een groepje van enthousiaste 
vrijwilligers zorgt voor de werking.
Bij de opening van de spelotheek kregen alle 
kinderen ook verse fruitbrochettes. 

Waarom was dit bijzonder?
Met dit extra aanbod krijg je meer 
ouders naar het Huis van het Kind 
en zorg je voor een aangename 
ontmoetingsplaats, een platform waar 
je je gezondheidsboodschappen kan 
verspreiden.



Fijn stof, tot nadenken...
MEISE

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
In Meise organiseerde de milieudienst samen 
met de huisartsenkring een infoavond rond 
fijn stof. Het werd een gevulde zaal waar het 
publiek kritisch en leergierig reageerde op de  
informatie. Gedurende 1 maand was er 
een tentoonstelling rond fijn stof in het 
gemeentehuis.

Waarom was dit bijzonder?
Het lokaal bestuur en de artsen werkten 
samen aan dit thema. 
De milieuraad zette haar deuren open voor 
publiek. 
Ook een moeilijk thema krijgt mits een  
juiste aanpak de nodige interesse.



Welzijnsbeurs
TERVUREN

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
De Welzijnsraad organiseert tweejaarlijks 
de welzijnsbeurs en legt de nadruk op 
gezondheidspreventie en op de brede waaier 
van welzijnsdiensten die bestaan in de regio 
Tervuren. Gezonde voeding, sportief bewegen, 
stoppen met roken, geestelijk evenwicht…  
allemaal thema’s die aan bod komen.

Waarom was dit bijzonder?
Bekendmaking van de lokale diensten 
van de gemeente en het aanbrengen van 
gezondheidsthema’s, samenwerking met 
verschillende organisaties, initiatief en 
organisatie vanuit de welzijnsraad!

 



Workshop naar allochtone vrouwen

SINT-PIETERS-LEEUW

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
In Sint-Pieters-Leeuw werden door het 
OCMW, de gemeente, de integratiedienst en 
de buurtwerking workshops georganiseerd 
over Gezonde Wonen, specifiek gericht naar 
allochtone vrouwen. 
Het werden zeer toegankelijke workshops met 
heel veel kijk en doemomenten en –materialen.

Waarom was dit bijzonder?
De nauwe samenwerking tussen de 
integratiedienst, ocmw en gemeente 
rond dit thema zijn bijzonder, maar nodig 
naar een niet altijd makkelijk te bereiken 
doelgroep. 
De reeks werd niet apart georganiseerd, 
maar sloot aan bij bijeenkomsten die al 
gepland waren.

 



Marktactie Gezonde voeding en Diabetes

ZAVENTEM

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Samen met de gemeente Zaventem           organiseerde 
de Diabetes Liga acties ter preventie van type 
2 diabetes, waaronder een marktactie. Ook 
thema’s zoals gezonde voeding en beweging 
kwamen aan bod. Diabetes is een chronische 
aandoening die steeds prominenter aanwezig is 
in onze maatschappij. Zaventem streeft ernaar 
dat op alle niveaus over diabetes gepraat wordt.

Waarom was dit bijzonder?
Omdat de markt geen evidente keuze is. 
Maar wel een goede. Je spreekt mensen 
makkelijk aan, ze zijn ook aanspreekbaar  
en je komt er vaak senioren tegen. Je 
overvalt mensen op een leuk moment, 
wat de informatieoverdracht vaak ook 
makkelijker maakt.

 



Gezondheidsweekend
HERNE

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Het gemeentebestuur zette samen met een reeks 
verenigingen een gezondheidsweekend op in het 
Dominicanessenklooster. 
Naast onder meer workshops en lezingen was er 
ook ruimte voor een reeks infostands. Opmerkelijk 
was dat bezoekers vooral aandacht hadden voor 
enkele bijzondere thema’s zoals darmkanker en 
dementie.

Waarom was dit bijzonder?
Goede samenwerking met lokale 
handelaars en partners om gezinnen    rond   
verschillende thema’s en met het lokale 
aanbod te bereiken. Er werd ook gedacht 
aan burgerparticipatiemogelijkheden met 
betrekking tot de bestemming van het 
Dominicanessenklooster.
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Thema-avonden Welzijnsraad
MACHELEN

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
In Machelen organiseert de Welzijnsraad 
jaarlijkse thema-avonden rond bvb. palliatie, 
dementie, toegankelijkheid samen met lokale 
organisaties. 
Deze thema-avonden zijn een erg groot succes 
en genieten steevast van een grote opkomst.

Waarom was dit bijzonder?
Door de deelnemende organisaties ook te 
betrekken in de communicatie verzeker je 
een grote opkomst. Als elke deelnemende 
organisatie een aantal tickets verspreidt, 
garandeer je een volle zaal. 
De thema’s die aan bod komen worden niet 
lucratief gekozen. Het zijn vaak zaken waar 
nadien ook actiegericht mee aan de slag 
wordt gegaan.



Stop Dikkedarmkanker
HOEILAART

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Sinds begin oktober 2013 krijgen alle mannen 
en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar de kans 
om zich te laten testen op darmkanker. In 
Vlaanderen neemt iets meer dan de helft 
deel aan dit onderzoek. Hoeilaart blijft echter 
onder dat gemiddelde met 36,1 %. Daarom 
organiseerde Hoeilaart een lezing met Dr. Luc 
Colemont.

Waarom was dit bijzonder?
Deze lezing werd gecombineerd met 
het leuke campagnemateriaal van Logo 
Zenneland van de campagne ‘De Pot Op!’. 
Dr. Luc Colemont is een gekend expert 
en een goede spreker. Dat spreekt de 
mensen aan.



Gezond de lente in!
PEPINGEN

CapaCiteit

•	Breng je eigen theoretische en reële capaciteit voor 
gezondheid in kaart. Monitor hiervoor ongeveer 2 maand 
je tijdsbesteding. Bespreek de resultaten met je diensthoofd, 
secretaris en schepen. 

•	Kijk in de functieprofielen van je collega’s en 
onderstreep taken die gelinkt kunnen worden aan 
gezondheid. Spreek je collega’s hier voorzichtig op aan. 

•	Maak	met	je	team	en	de	stuurgroep	Gezonde	Gemeente	
o.b.v. bewuste keuzes een korte, middellange en 
langetermijnplanning.

•	Werk gestructureerd o.b.v. gekozen prioriteiten.  
Durf dus ook ‘nee’ te zeggen want wie een brede blik heeft, 
loopt al eens het risico overal kansen te zien en verdrinkt in 
het werk. 

•	Meld problemen met draagkracht tijdig bij je 
diensthoofd, secretaris en schepen. 

•	Onderzoek de mogelijkheid om te werken met 
vrijwilligers.

•	Maak een inventaris van lokale gezondheidsprofessionals, 
-vrijwilligers en georganiseerde burgers. 

•	Maak een netwerkanalyse.	Gebruik	hiervoor	bv.	het	model	
van	Gezonde	Gemeente.	Dit	vraag	je	op	bij	je	Logo.

•	Onderzoek	of	het	mogelijk	is	om	te	werken	met	een	
intergemeentelijke ambtenaar of een interlokale 
vereniging voor gezondheid op te richten.

Concrete tips 

4/9  Bestuurskracht

Concrete tips 

5/10  Burgerparticipatie

• Gebruik hiervoor verschillende participatiekanalen 
(bv. ideeënbus in de sporthal, Facebookenquête, polls, 
wijkbabbels, ... ) om alle particuliere- en groepsbelangen 
voldoende te kennen en evenwichtig af te wegen. 

• Ga actief op zoek naar aanwezige lokale talenten in 
je gemeente en spreek als bestuur burgers en organisaties 
persoonlijk aan. Je zal versteld staan van het aanwezige 
'intellectueel en praktisch potentieel' in je gemeente. 

• Geef een ambtenaar formeel de opdracht en de ruimte 
om de rol van ‘participatieambtenaar’ op te nemen. 

• Heb bijzondere aandacht voor diversiteit door senioren, 
mensen met een migratieachtergrond en kinderen bij het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid te betrekken. Zoek daarom 
naar gepaste werkvormen (een kindergemeenteraad, 
een opendeurdag in het administratief centrum, een 
onthaalavond voor nieuwe inwoners met een overzicht van 
de verschillende participatiekanalen, heldere informatie in het 
gemeentemagazine, ...).

• Start bij elk gezondheidsproject vooraf met het uitdenken 
van een participatietraject. Zo vermijd je de klassieke 
participatieval ‘too little, too late’.

HOE zORG JE ERVOOR DAT IEDEREEN VERTEGENWOORDIGD IS?

Wat?
Elk jaar zet de gemeente Pepingen in op de 
gezonde lente in de maanden april en mei. 
Gezondheid is het hoogste goed in het menselijk 
bestaan. Een veelgebruikt gezegde is: ”Als 
we maar gezond zijn, aan de rest kunnen we 
werken”. Dat aan de gezondheid werken, is wat 
de gemeente wil doen door acties te promoten 
van de dienst welzijn, de sportdienst, de 
scholen, de woonzorgcentra, de verenigingen 
en van individuele burger.

Waarom was dit bijzonder?
Pepingen maakt het gezondheidsaanbod 
toegankelijk en gaat uit van het principe: 
”NIET TE VEEL EN NIET TE WEINIG” en 
“GEZONDHEID IS NIET TE KOOP”.


