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Lokale acties integraal aanpakken

De gezondheidsmatrix ken je al? 
Dit is een variant ervan.  
Het helpt je op weg naar een  
meer integrale aanpak van je  
lokale acties, projecten en 
beleid. Hoe dat gebeurt? Door 
meerdere lokale beleidsdomeinen 
te betrekken bij je lokaal 
gezondheidsbeleid. Je eigen 
welzijns- of gezondheidsdienst 
is niet langer alleen organisator 
of participant, maar wordt ook 
coördinator of op z’n minst toch 
motivator. 

Als basis voor deze variant gebruikten we de klassieke gezondheidsmatrix (VIGeZ, 2013). 
We behielden op de rijen de 4 strategieën (informeren & sensibiliseren, aanbod & struc-
turele maatregelen, reglementering & afspraken, zorg & begeleiding) maar vervingen de 
doelgroepen door de beleidsdomeinen waarop een lokaal bestuur actief is en zich ook naar 
organiseert. We spreken over 6 extern gerichte beleidsdomeinen en 6 beleidsdomeinen die 
eerder intern en ondersteunend van aard zijn (VVSG & ABB - 2012). 
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De extern gerichte beleidsdomeinen zijn:
•	 Lokale veiligheid: politie, brandweer, rampenplanning, preventie, 

bestrijding van criminaliteit en vandalisme ...

•	 Burgerzaken: geboorte en sterfte, burgerlijke stand, nationaliteit, 
rijksregister, pensioenaanvragen, rijbewijzen, reispassen ... 

•	 Omgevingsmateries: ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, 
grondbeleid, afval, milieu, natuur, publieke ruimte, groenvoorzieningen, 
openbare werken, nutsvoorzieningen en waterbeleid.

•	 Welzijn: wonen, ouderenbeleid, asielbeleid, kinderopvang, 
gezondheidsbeleid, lokaal sociaal beleid, drugpreventie ... 

•	 Culturele materies: onderwijs, sport, cultuur, jeugd, bibliotheek, 
toerisme, monumentenzorg, erediensten, ontwikkelingssamenwerking, 
diversiteitsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, jumelages ...

•	 Economische materies: lokale handel, industrie, zelfstandige 
ondernemers, landbouw, kermissen, openbare markten, plaatselijk 
werkgelegenheidsbeleid, havenbeleid ... 

De ondersteunde (interne) beleidsdomeinen zijn:
•	 Intern bestuur: algemene coördinatie van diensten, ondersteuning van de 

politieke organen, aansturing overheidsopdrachten, coördinatie van de planning, 
juridische zaken ...

•	 Personeelsbeleid: humanresourcesmanagement, aanwervingen, bevorderingen, 
vorming en opleiding van de medewerkers, personeelsevaluatie, loonbeleid,  
wet welzijn op het werk, sociale dienst voor het eigen personeel ...

•	 Financieel beleid: budget, boekhouding, jaarrekening, retributies,  
belastingen, financiële analyses, leningen en beleggingen ...

•	 ICT: software- en hardware-matige ondersteuning van de werking, geografische 
informatiesystemen (GIS), databeheer, e-government ...

•	 Patrimonium en technische diensten: onderhoud en herstellingen van het 
gemeentelijke patrimonium.

•	 Communicatie: gemeentelijke website, infoblad, Facebookpagina, 
Twitteraccount, gemeentelijke huisstijl, pers ...
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Waarom deze matrix?

Deze matrix kan je helpen om 
samen met je Logo en andere 
partners (lokale stuurgroep 
Gezonde Gemeente, teamoverleg 
van je dienst, lokale adviesraad 
voor welzijn en gezondheid) na 
te denken over een bredere en 
meer integrale aanpak van een 
gezondheidsthema of een project 
dat voor jou prioritair is. 

Dit doe je door voor zoveel mogelijk verschillende beleidsdomeinen meerdere deelacties  
te bedenken die een bijdrage kunnen leveren aan je gezondheidsthema of project. Die deel - 
acties kunnen zowel kleinschalig als grootschalig zijn, tijdelijk of permanent zijn, passen  
binnen 1 of meerder strategieën of op korte of op lange termijn te realiseren zijn. 
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Overleg en engagement

Streef in je brainstorm naar 
de wenselijke situatie en ga 
‘out-of-the-box’. Ga pas in een 
tweede fase na of je deelacties 
ook haalbaar, onderbouwd en 
eventueel al door andere steden 
en gemeenten getest zijn.  
Neem hiervoor voldoende tijd.  
Dan is de kans groot dat 
vernieuwende, ludieke acties  
naar boven zullen komen. 

Of je ideeën haalbaar zijn, ga je na in overleg met je collega’s uit die andere beleidsdomei-
nen, het managementteam, de betrokken mandatarissen en met het Logo dat je begeleidt 
in het kader van Gezonde Gemeente. Voordeel van deze werkwijze is dat je nooit meer met 
een blanco blad naar je collega’s moet stappen, maar meteen een aanknopingspunt hebt 
voor een overleg en misschien een engagement. Vraag uiteraard ook steeds wat jij voor hen 
kan betekenen.
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Doelgroepen

De doelgroepen (prioritaire doelgroepen, globale bevolking en eigen personeel) die in de 
klassieke gezondheidsmatrix de kolommen vormen en die je met je (deel)acties wilt be-
reiken, zet je in deze matrix tussen haakjes om het overzicht en de spreiding te bewaken. 
Bijvoorbeeld de dienst Burgerzaken geeft aan elke nieuwe inwoner een brochure met de 
sportfaciliteiten mee (globale bevolking) of de seniorendienst organiseert een infoavond 
over gezond ouder worden (prioritaire doelgroep ouderen). Zo kan je nadien makkelijk  
teruggrijpen naar de klassieke gezondheidsmatrix waar de doelgroepen de kolommen zijn. 
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Tot slot

Zo kan je als OCMW bovenaan bijvoorbeeld  
Sociale Dienst, dienst Thuiszorg, Lokaal Diensten‑ 
centrum, Woon‑ zorgcentrum of dienst schuld‑
bemiddeling zetten. Of kan je wanneer je met je 
collega’s van de dienst Vrije Tijd overleg hebt de 
matrix nog verfijnen door bovenaan Sportdienst, 
Jeugddienst, Cultuurdienst ... te schrijven. 
Gebruik hiervoor de matrix op de laatste pagina. 

Weet ook dat het niet altijd mogelijk en wenselijk is om voor elk van je acties en projecten 
steeds voor elk beleidsdomein deelacties te bedenken en te organiseren. Maar we hopen 
toch op die manier te komen tot een bredere invulling van je lokaal gezondheidsbeleid dat 
meerdere mensen in je gemeente kan inspireren en aanzetten tot gezamenlijke actie. 

Veel succes!

Herken je je niet in de 
beleidsdomeinen van deze 
matrix? Dan kan je de kolommen 
personaliseren volgens je eigen 
organisatie. 
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Thema / project: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum brainstorm:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Extern gerichte beleidsdomeinen:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LOKALE VEILIGHEID BURGERZAKEN OMGEVING WELZIJN CULTURELE MATERIES
ECONOMISCHE 

MATERIES

INFORMEREN EN 
SENSIBILISEREN

AANBOD EN 
STRUCTURELE 
MAATREGELEN

REGLEMENTERING 
EN AFSPRAKEN

ZORG EN 
BEGELEIDING

Copyright: vzw VIGeZ - 2016
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Intern gerichte beleidsdomeinen: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INTERN BESTUUR PERSONEELSBELEID FINANCIEEL BELEID ICT
PATRIMONIUM 

EN TECHNISCHE 
DIENSTEN

COMMUNICATIE

INFORMEREN EN 
SENSIBILISEREN

AANBOD EN 
STRUCTURELE 
MAATREGELEN

REGLEMENTERING 
EN AFSPRAKEN

ZORG EN 
BEGELEIDING

Copyright: vzw VIGeZ - 2016
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Thema / project: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum brainstorm:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Beleidsdomeinen: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

INFORMEREN EN 
SENSIBILISEREN

AANBOD EN 
STRUCTURELE 
MAATREGELEN

REGLEMENTERING 
EN AFSPRAKEN

ZORG EN 
BEGELEIDING

Copyright: vzw VIGeZ - 2016



Contact
Neem contact op met het Logo van je regio. 
Je vindt alle Logo’s op: www.vlaamselogos.be 

Of

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie  
en Ziektepreventie vzw (VIGeZ)

Tel: 02 422 49 40

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

Web: www.gezondegemeente.be

Twitter: @GezondeGemeente

V.U.:  VIGeZ vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Laken

‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van 

In samenwerking met


