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De weg naar een
succesvol lokaal
gezondheidsbeleid

én hoe Logo Zenneland
en jullie op weg helpt





“ (Wat is het?) Een Gezonde Gemeente is een 
gemeente die werk maakt van gezondheid en 
preventie. (Wat heeft de gemeente te bieden?) 
Als gemeente ijveren we voor meer gelijke 
gezondheidskansen en een gezonde omgeving 
voor iedereen. (Wat is het voordeel voor diegene 
die luistert?) Een Gezonde Gemeente werkt 
planmatig, maakt onderbouwde keuzes en neemt 
gezondheid mee als rode draad in de verschillende 
beleidsdomeinen. (Wat zal het resultaat zijn?) 
Een gezonde leefomgeving met een positieve 
cultuur waar de inwoners gezond en gelukkig 
samen leven.”



Onze 35 gemeenten engageren zich!



Succesfactoren voor 
een kwaliteitsvol 

gezondheidsbeleid.

1. Bestuurskracht
2. Burgerparticipatie
3. Communicatie
4. Intersectorale samenwerking 

en netwerking 
5. Langetermijnvisie
6. Lokaal bestuur als voorbeeld
7. Mix van acties



1. BESTUURSKRACHT



Bestuurskracht is …

CAPACITEIT
Tijd

Personeel
Financiële middelen

Netwerk

BETROKKENHEID
Visie

Organisatiestructuur
Organisatiecultuur

DESKUNDIGHEID
Kennis

Attitudes
Vaardigheden



Bestuurskracht, je staat er niet alleen voor
Wat kan Logo Zenneland voor u doen?

Ondersteuning op maat

Versterken van je netwerk

 Bevordering van deskundigheid

Ondersteuning bij lokaal overleg



2. BURGERPARTICIPATIE



Burgerparticipatie is …

Vergroot het maatschappelijke draagvlak, bevraag en activeer 
de gemeenschap en zorg voor diversiteit!



Burgerparticipatie, je staat er niet alleen voor
Wat kan Logo Zenneland voor u doen?

Ondersteuning op maat
Aanreiken van partners
Bekijken van de resultaten



3. COMMUNICATIE



Communicatie is …

INTERN
• Gebruik het herkenbaar logo
• Zet Gezonde Gemeente op de 

agenda van verschillende 
beleidsdomeinen

• Rapporteer over Gezonde 
Gemeente

• ….

EXTERN
• Gebruik het herkenbaar logo
• Verspreid via verschillende 

dragers en kanalen
• Pas je communicatie aan, aan de 

doelgroep
• Maak 2-richtingsverkeer mogelijk
• Deel je succesverhalen
• Verspreid een positieve 

boodschap

Iedereen kent zijn/haar Gezonde Gemeente en is er trots op!



Communicatie, je staat er niet alleen voor
Wat kan Logo Zenneland voor u doen?

 Organiseren van infosessies
 Ondersteuning bij overleg
 Aanleveren van inhoud, aangepast aan 

de doelgroep
 Gebruik van sociale media en 

nieuwsbrieven



4. Intersectorale samenwerking



Intersectorale samenwerking en netwerking … 
in 5 stappen

Vergroot je draagvlak, verdeel de draaglast!

1. Inventariseer je uitdagingen
2. Maak een analyse van je netwerk (intern & extern)
3. Investeer in kennisopbouw van andere diensten en partners
4. Stem elkaars acties & planning op elkaar af
5. Formuleer gezamenlijke doelstellingen, zo versterk je elkaar



Intersectorale samenwerking, je staat er niet 
alleen voor
Wat kan Logo Zenneland voor u doen?

Versterken van je netwerk
Organiseren van 

intervisiemomenten
Bruggen bouwen naar andere 

sectoren
In kaart brengen van 

netwerken



Succesfactoren voor 
een kwaliteitsvol 

gezondheidsbeleid.

1. Bestuurskracht
2. Burgerparticipatie
3. Communicatie
4. Intersectorale samenwerking 

en netwerking 
5. Langetermijnvisie
6. Lokaal bestuur als voorbeeld
7. Mix van acties



5. Langetermijnvisie



Langetermijnvisie is …

Visieteksten
Beleidsplannen

Beleidsdoelstellingen

Reflectie

Discussie

Evalueren

≠ invalshoeken
Gezondheidscijfers

Vooruit kijken
met alle beleidsdomeinen samen!



Langetermijnvisie, je staat er niet alleen voor
Wat kan Logo Zenneland voor u doen?

Aanreiken hulpmiddelen
 Behouden van het overzicht
Aanleveren van (Vlaamse) cijfers
Werken rond verschillende thema’s
Aanbod van acties en projecten
 Formuleren van 

gezondheidsdoelstellingen



6. Lokaal bestuur als voorbeeld



Lokaal bestuur als voorbeeld …

Wees een voorbeeld zowel intern als extern!

INTERN
• Minder ziek
• Betere prestaties
• Meer betrokkenheid
• Positieve beeldvorming
• Gemeenschapsgevoel
• ….

EXTERN
• Meer dan mooie woorden
• Een ‘ons’ verhaal
• Geloofwaardigheid
• Positieve beeldvorming
• Betrokkenheid
• …



Voorbeeldfunctie, je staat er niet alleen voor
Wat kan Logo Zenneland voor u doen?

 Informeren en sensibiliseren 
personeel

Acties voor personeel
Goede praktijkvoorbeelden
Ondersteuning realisering beleid



7. Mix van acties



De gezondheidsmatrix

≠ doelgroepen
≠ strategieën



Mix van acties, je staat er niet alleen voor
Wat kan Logo Zenneland voor u doen?

Aanbod per doelgroep/ thema
Goede praktijkvoorbeelden
Kalender ter inspiratie
Ondersteuning bij de matrix



Concrete tips
7 tipfiches



Groeien als gezonde gemeente
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