Mix van acties

Diverse acties voor een maximaal resultaat
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Belang van een mix van acties
Het verbeteren van de gezondheid van
je inwoners is een complexe uitdaging.
Verschillende actiestrategieën voor
verschillende doelgroepen zijn dus
wenselijk en noodzakelijk. Pas dan
wordt je gezondheidsbeleid effectief.
Dit betekent dat je zowel inzet op leefstijlinterventies als op interventies in de
leefomgeving van je burgers om ervoor te zorgen dat je inwoners en collega’s de
meest gezonde keuze de meest evidente keuze vinden. Uiteraard doe je dit niet
alleen, maar samen met je inwoners, je collega’s van andere beleidsdomeinen
en partners van binnen en buiten de gemeente.

2/8

Mix van acties

Mix van acties? Hoe?
Om een mix van acties samen te
stellen, maak je gebruik van de
gezondheidsmatrix en de matrix voor
integraal beleid. Op de rijen vind je
de vier strategieën voor een effectief
gezondheidsbeleid: het informeren en
sensibiliseren van de doelgroep, het
voorzien in een passend aanbod en
een gezonde omgeving, het maken van
afspraken en reglementen en aandacht
voor zorg en begeleiding.
Op die manier bestrijk je het ganse
continuüm van preventie over zorg t.e.m.
nazorg en werk je een breed lokaal
gezondheidsbeleid uit.

Voor elk van die vier strategieën bedenk of inventariseer je bestaande acties voor drie types
doelgroepen (algemene bevolking, prioritaire doelgroepen en de eigen werknemers) of
12 groepen van beleidsdomeinen wanneer je gebruikt maakt van de matrix voor integraal
lokaal gezondheidsbeleid. Door eigen acties en projecten uit te zetten in die matrices zie je
snel waar al vrij veel aandacht voor is en waar nog hiaten zitten en dus extra inspanningen
nodig zijn. Je kan deze matrices dus zowel gebruiken in de fase van planning
(Wat wil ik doen?) als in de fase van evaluatie (Wat heb ik gedaan?).
Maar let op: niet de hoeveelheid aan acties bepaalt je succes maar wel de kwaliteit ervan.
Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van onderbouwde methodieken van expertisecentra
en laat je bij zelf ontwikkelde interventies steeds adviseren en ondersteunen door je Logo.
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Concrete tips
• Voor de opmaak van een actieplan stel je volgende
vragen: Wie kan welke acties en projecten ontwikkelen,
uitvoeren en evalueren en welke inspanningen (mensen,
materialen en middelen) zijn daarvoor nodig?
• Bekijk ook het al bestaande aanbod. Wat kan je na
evaluatie schrappen, behouden of verbeteren?
• Vraag op bovenlokale overlegtafels naar goede
praktijkvoorbeelden van je collega’s en ga grasduinen in
de verschillende interventiedatabanken die je op het internet
vindt. Stel je wel steeds de vraag of deze interventie ook
past in jouw gemeente.
• Lees het meerjarenplan van je gemeente en OCMW
grondig en zoek aanknopingspunten voor gezondheid. Aan
welke doelstellingen en acties kan jij een bijdrage leveren?
Welke doelstellingen en acties zijn ook batig voor jouw
dienst? Als de sportdienst bijvoorbeeld een scholenveldloop
organiseert, kan jij ervoor zorgen dat er een aanbod van
kraantjeswater is. Als de jeugddienst een speelpleinwerking
organiseert, kan jij ervoor zorgen dat er dagelijks fruit
beschikbaar is.

• Faciliteer en stimuleer ook externe partners om gezonde
acties en interventies op te zetten. Voorzie bijvoorbeeld
in logistieke en/of financiële ondersteuning. Bewaak als
gemeente en/of OCMW evenwel de samenhang tussen de
verschillende acties en interventies. De stuurgroep Gezonde
Gemeente of de adviesraad voor welzijn en gezondheid kunnen
plaatsen zijn waar deze afstemming gebeurt.
• Zijn je voorstellen van acties, projecten en interventies
toegankelijk voor kwetsbare groepen? Om dit te
garanderen is het nauw betrekken van die doelgroepen zeer
belangrijk. Ook het in kaart brengen van en anticiperen op
mogelijke drempels (financiële, psychologische, fysieke ...)
zijn hierbij belangrijk.
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Concrete tips
• Eenmaal je acties, projecten en interventies afgeklopt zijn,
informeer je hierover de inwoners van je gemeente maar
ook alle collega’s en partners. Gebruik bij alle communicatie
het logo van Gezonde Gemeente.
Dat verhoogt de herkenbaarheid en brengt uniformiteit in
de communicatie. Het helpt inwoners om een zicht te krijgen
op de inspanningen van de gemeente en het OCMW.
• Bespreek met de communicatieambtenaar de
mogelijkheid om in de aanloop naar en bij afloop van een
actie, project of interventie een persbericht uit te sturen of
een persconferentie te organiseren.

• Zorg voor evaluatiegegevens en beeldmateriaal om de
resultaten bekend te maken aan zowel de inwoners als het
bestuur. Publiceer dit bijvoorbeeld in het lokale infoblad en op
de website.
• Gebruik de ‘Gezonde Gemeente’ vlaggen bij alle gezonde
activiteiten en/of stel ze op, op een zichtbare plaats in het
gemeentehuis, de sporthal, het sociaal huis, de bibliotheek,
het IBO ....

• Denk ook al na op welke wijze je je actie gaat evalueren.
Volg daarom bijvoorbeeld een vorming over evalueren bij
VIGeZ en vraag ondersteuning aan je Logo.
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Hoe kan het Logo je hierbij helpen?
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Neem contact op met het Logo
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Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
en Ziektepreventie vzw (VIGeZ)
Tel: 02 422 49 40
E-mail: werner.dewael@vigez.be
lien.vanoyen@vigez.be of ellen.daly@vigez.be
Web: www.gezondegemeente.be
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