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Je bent op weg naar een gezonde gemeente? 
Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan 
een goede GPS? Dan is het format Gezonde 
Gemeente wat jij nodig hebt. Het format biedt je 
een traject op maat met coaching en materialen 
die je helpen om gezondheid in je gemeente een 
structurele plaats te geven.  

Word een gezonde gemeente! 

Het format biedt je een 
traject op maat met 
coaching en materialen die 
je helpen om gezondheid 
in je gemeente een 
structurele plaats te geven. 
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Lokaal sociaal beleid
Met de uitrol van het decreet lokaal sociaal 
beleid in 2007 deden heel wat Vlaamse 
gemeenten extra inspanningen op vlak van  
gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Toch 
stelden veel gemeenten vast dat een duidelijke 
langetermijnvisie op gezondheid  nog ontbrak.

Geïnspireerd op de successen in de zorgregio 
Gent met het groeilabel ‘Gezonde Gemeente’ wil 
het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 
en Ziektepreventie (VIGeZ) samen met de 
Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) via 
dit format Vlaamse steden en gemeenten helpen, 
adviseren en ondersteunen in hun streven naar 
een gezonde gemeente. Een gemeente waar 
iedereen maximale kansen en stimulansen krijgt 
om gezond te leven in een gezonde omgeving. 

Beleids- en beheerscyclus
Met het format Gezonde Gemeente sluiten we aan 
bij de principes van de beleids- en beheerscyclus. 
Subsidiariteit, planlastvermindering, integraliteit en 
beleidsvrijheid zijn daarom ook de uitgangspunten 
en succesformules van dit format. 

Hiermee motiveren we je om gestructureerd werk te 
maken van een geïntegreerd lokaal gezondheidsbe-
leid en dit lokaal beleid eenvormig te communice-
ren.  Maak daarom van ‘Gezonde Gemeente’ ook in 
jouw gemeente een communicatie-icoon voor alles 
wat met gezondheid te maken heeft.

Eigen keuzes
Omdat het format Gezonde Gemeente de lokale 
autonomie hoog in het vaandel draagt, legt het 
format geen acties of timing op. Het is veeleer 
een materiaalkoffer met tools die je stimuleren 
om eigen prioriteiten te stellen en  je helpen om 
bestaande en nieuwe acties en projecten met elkaar  
te combineren. 

Je krijgt met dit format de mogelijkheid om op eigen 
tempo en volgens eigen noden te evolueren naar 
een gezonde gemeente. De groeimeter die hiervoor 
ontwikkeld is, kan dienen als toetssteen. 

Format Gezonde Gemeente: What’s in a name? 
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Met het format Gezonde 
Gemeente sluiten we aan bij 
de principes van de beleids- en 
beheerscyclus. Subsidiariteit, 
planlastvermindering, integraliteit 
en beleidsvrijheid zijn daarom 
ook de uitgangspunten en 
succesformules van dit format. 
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Meer nog dan tools en materialen wil het format 
Gezonde Gemeente voor jou een netwerk zijn 
van Vlaamse steden en gemeenten die gezond-
heid een plaats geven in hun beleid. Met het 
creëren van een netwerk en het stimuleren van 
een coachingstraject geven we de betrokkenheid 
bij en de competentie over wat betreft gezond-
heidsbevordering, ziektepreventie en zorgtoe-
gankelijkheid bij alle betrokkenen een stevige 
boost. 

Ben je daarom op zoek naar collega’s en boeiende 
praktijkverhalen? Op www.gezondegemeente.be
vind je een interactieve kaart waarop je kan je 
zien wie in Vlaanderen nog op weg is naar een 
gezonde gemeente. 

Wie doet al mee? 
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Al meer dan 150 Vlaamse 
steden en gemeenten 
engageerden zich. 
Jij ook?
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Het charter
Het charter is een document waarin je als 
gemeente (bij voorkeur gemeente én OCMW) je 
intentie om werk te maken van een geïntegreerd 
lokaal gezondheidsbeleid publiek maakt. Het 
vormt de start van het unieke traject van je 
gemeente waarbij je Logo je kan ondersteunen 
volgens de gemaakte afspraken in een samen-
werkingsovereenkomst. 

Het charter wordt ook ondertekend door de 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
Want inzetten op gezondheid is immers een van 
de recente aanbevelingen voor een effectief 
lokaal sociaal beleid.

Steden en gemeenten die het charter 
ondertekend hebben, stimuleren we om het logo 
‘Gezonde Gemeente’ consequent te gebruiken 
in hun communicatie en tijdens hun activiteiten. 
Daarom voorzien we voor jou naast het digitaal 
aanleveren van het logo en de huisstijl een 
gratis pakket gepersonaliseerde vlaggen en 
spandoeken. 

De Gezonde Gemeente tools
Het charter     De samenwerkingsovereenkomst met je Logo 

De lokale behoeftebevraging      De cijferkorf      De groeimeter
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Je kan gebruik maken van exclusieve materialen. Het Logo van je regio helpt je hier graag verder mee. 
Maar  uiteraard kan je ook blijvend gebruik maken van de andere materialen voor lokaal gezondheidsbeleid 
(bv. de matrix, BBC fi ches …) die niet exclusief aan dit format gebonden zijn. Je vindt voorbeelden op 
www.gezondegemeente.be

Voor het lokaal bestuur van de gemeente                           is de gezondheid van 
iedereen in de gemeente belangrijk. 

Wij verklaren daarom een samenhangend beleid te ontwikkelen. Een beleid dat 
iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. 
Een beleid dat bovendien de zorg toegankelijker maakt. Daarom heeft onze 
gemeente de intentie om gezondheid te integreren in de beleids- en beheerscyclus 
en in de hele gemeente. Wij hebben de intentie om: 

•	 Gezondheid	als	een	doelstelling	te	integreren	in	het	lokaal	meerjarenplan		
en	aandacht	te	hebben	voor	gezondheid	in	de	beleidskeuzes	en	doelstellingen		
van	andere	beleidsdomeinen	(zoals	bijvoorbeeld	wonen,	mobiliteit,	jeugd,	sport).

•	 Intersectoraal	samen	te	werken	met	lokale	verenigingen,	diensten,	zorgverstrekkers	
en	organisaties	die	invloed	kunnen	hebben	op	gezondheid.

•	 Deelname	van	de	bevolking	aan	het	gezondheidsbeleid	en	aan	de	uitvoering		
ervan	te	bevorderen.	De	deelname	geldt	voor	iedereen	in	de	gemeente		
en	vooral	voor	maatschappelijk	kwetsbare	groepen.

•	 De	nodige	capaciteit,	budget	en	deskundigheid	te	vergroten.

•	 Zowel	sensibiliserende	acties	als	acties	voor	een	gezond	aanbod		
en	een	gezonde	omgeving	aan	te	bieden.

•	 Een	voorbeeldfunctie	als	gezondheidsbevorderende	werkgever	op	te	nemen.

•	 Herkenbare	en	voortdurende	communicatie	te	voeren	over	het	gezondheidsbeleid		
op	maat	van	iedereen	in	de	gemeente.	

•	 Te	kiezen	voor	samenhangende,	onderbouwde	geëvalueerde	en	zichtbare	
acties	en	projecten.	

Om	haar	intenties	uit	te	voeren	kan	de	gemeente	                           	in	eerste	lijn	beroep	
doen	op	advies	en	ondersteuning	van	het	Lokaal	Gezondheidsoverleg	                           	vzw.	
Om	het	advies	en	de	ondersteuning	concreet	te	maken,	kan	dit	vastgelegd	worden	in	een	
samenwerkingsovereenkomst	tussen	de	partners.

Daarnaast	 kunnen	 het	 Logo	 en	 de	 gemeente	 beroep	 doen	 op	 de	 Vlaamse		
expertisecentra	 zoals	 het	 Vlaams	 Instituut	 voor	 Gezondheidspromotie	 en		
Ziektepreventie	vzw	(VIGeZ),	de	Vereniging	voor	Alcohol-	en	andere	Drugproblemen	vzw	
(VAD)	 of	 andere	 expertisecentra.	 Met	 de	 Groeimeter	 Gezonde	 Gemeente	 wordt	 een		
jaarlijkse	monitoring	van	de	genoemde	elementen	voorzien.	

Vanaf	de	ondertekening	van	dit	Charter	kan	de	gemeente	                            	het	
logo	‘Gezonde	Gemeente’	gebruiken	in	al	haar	publicaties	en	bij	al	haar	activiteiten	die	
gezondheid	bevorderen.	De	gemeente	                           	krijgt	hiervoor	een	gratis	pakket	
promotiematerialen	op	maat	van	de	eigen	gemeente.

Ondertekend	te	Mechelen	op	23	april	2013,	

www.gezondegemeente.be

                           

Charter voor een  
Gezonde Gemeente

Voor	de	gemeente	                           

‘Gezonde	Gemeente’	is	een	initiatief	van	VIGeZ	vzw	in	samenwerking	met	de	Vlaamse	Logo’s,	VAD	vzw	en	VVSG	vzw	en	met	steun	van	de	Vlaamse	Overheid.

Jo	Vandeurzen		
Vlaams minister van Welzijn,  
Volksgezondheid en Gezin

Inge	Vervotte,
voorzitter VIGeZ vzw
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De samenwerkingsovereenkomst 
met je Logo
Het afsluiten van een samenwerkingsovereen-
komst tussen je gemeente en je Logo is een 
aanrader maar geen verplichting. Bekijk samen 
met je Logo of een samenwerkingsovereenkomst 
voor jullie kan en hoe ze er dan moet uitzien.  
Deze samenwerkingsovereenkomst concretiseert 
de intenties uit het charter en bepaalt wat je van 
elkaar kan verwachten. 

Deze samenwerkingsovereenkomst zal per ge-
meente en per Logo verschillend zijn. Je houdt 
immers rekening met draagkracht, ambities, 
context … 

De Gezonde Gemeente tools
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Het charter     De samenwerkingsovereenkomst met je Logo 

De lokale behoeftebevraging      De cijferkorf      De groeimeter

Het afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen je gemeente en je Logo 
is een aanrader maar geen 
verplichting. 
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De lokale behoeftebevraging
Eenmaal het charter ‘Gezonde Gemeente’ door 
de burgemeester, de bevoegde schepen en 
secretaris ondertekend is, kan je er voor  kiezen 
een lokale bevraging te organiseren bij je 
inwoners. 

De bevraging gaat na wat de inwoners van het 
huidige lokale gezondheidsbeleid vinden en 
wat ze van het toekomstige gezondheidsbeleid 
verwachten. Deze bevraging is een instrument 
dat past in de fase van ‘omgevingsanalyse’, 
wat de eerste stap is bij het opmaken van 
je meerjarenplan 2014-2019. Is je externe 
omgevingsanalyse vandaag al afgerond? Geen 
probleem, je kan de bevraging ook gebruiken als 
toets of tussentijdse evaluatie. 

We ontwikkelden 3 qua aanpak en kostprijs 
verschillende opties en bieden bij elk van deze 
opties ondersteuning op maat aan. 

De Gezonde Gemeente tools
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Het charter     De samenwerkingsovereenkomst met je Logo 

De lokale behoeftebevraging      De cijferkorf      De groeimeter

Eenmaal het charter 
‘Gezonde Gemeente’ 
door de bevoegde schepen(en) 
en secretaris(sen) ondertekend is, 
kan je er voor  kiezen een lokale 
bevraging te organiseren bij je 
inwoners. 
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De cijferkorf
Een belangrijk instrument om lokale beleids-
makers er verder van te overtuigen om deze 
legislatuur een actieve rol te spelen is (lokaal) 
cijfermateriaal over gezondheid nuttig. Met een  
toepassing die aangemaakt werd door de pro-
vincie Limburg met hulp van VIGeZ, het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid en VAD kan je 
alvast een basiscijferkorf voor jouw gemeente 
vinden en je gemeente spiegelen aan provinciale 
en Vlaamse cijfers. 

De Gezonde Gemeente tools
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Het charter     De samenwerkingsovereenkomst met je Logo 

De lokale behoeftebevraging      De cijferkorf      De groeimeter

De cijferkorf is een  toepassing 
die aangemaakt werd door de 
provincie Limburg met hulp van 
VIGeZ, het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid en VAD.
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De groeimeter
De groeimeter is een baken en toetssteen. Zeven componen-
ten die focussen op structurele voorwaarden (bv. intersectorale 
samenwerking, burgerparticipatie, communicatie…) in 5 groei-
stappen geven je 35 criteria die je helpen bij het maken van een 
startfoto en bij het bepalen van korte, middellange en langeter-
mijndoelstellingen. 

Gebruik met hulp van je Logo tijdens je stuurgroep en/of 
adviesraad deze groeimeter ook voor jaarlijks monitoren van 
de voortgang van je gemeentelijk gezondheidsbeleid.

De Gezonde Gemeente tools
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Het charter     De samenwerkingsovereenkomst met je Logo 

De lokale behoeftebevraging      De cijferkorf      De groeimeter

De groeimeter 
is een baken 
en toetssteen. 

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5

Het lokaal bestuur maakt van gezondheid 
een prioriteit voor het beleid door het 
ondertekenen van het charter ‘Gezonde 
Gemeente’.

Het lokaal bestuur zet regelmatig 
in op gezondheid en neemt daarom 
gezondheid op in een of meerdere 
jaarlijkse beleidsnota’s.

Het lokaal bestuur maakt van 
gezondheid een strategische 
beleidsintentie en neemt daarom 
gezondheid op in het meerjarenplan.

Het lokaal bestuur heeft oog voor 
gezondheid in andere gemeentelijke 
beleidsdomeinen middels 
minimaal het invoeren van een 
gezondheidstoets.

Gezondheid is geïnstitutionaliseerd 
beleid met aandacht voor monitoring.LANGETERMIJNS- 

VISIE

INTERSECTORALE 
SAMENWERKING
& NETWERKING

Het lokaal bestuur vraagt voor de 
uitvoering van de gemeentelijke acties 
advies aan gezondheidsexperts.

Het lokaal bestuur neemt voor kennis- en 
netwerkopbouw deel aan bovenlokale 
overlegtafels rond gezondheid.

Het lokaal bestuur betrekt lokale en 
bovenlokale professionals bij het  
opzetten de gezondheidsbevorderende 
acties en projecten.

Het lokaal bestuur organiseert 
regelmatig een intern overleg 
met lokale en bovenlokale 
professionals over het gemeentelijk 
gezondheidsbeleid.

Het lokaal bestuur heeft het mandaat 
en voert middels afstemming en 
facilitatie de regie over het lokale 
gezondheidsbeleid.

BURGER- 
PARTICIPATIE

Het lokaal bestuur betrekt lokale 
verenigingen bij het opzetten van 
gemeentelijke acties.

Het lokaal bestuur peilt minimaal  
eenmaal per legislatuur naar de  
behoeften van haar burgers op het  
vlak van gezondheid.

Het lokaal bestuur heeft een 
structurele gemeentelijke adviesraad 
die regelmatig samenkomt waar het 
thema ‘gezondheid’ besproken kan 
worden.

Het lokaal bestuur heeft naast de 
gemeentelijke adviesraad andere 
participatiekanalen voor het bereiken 
van niet georganiseerde burgers.

Het lokaal bestuur faciliteert middels 
een gemeentelijk subsidiereglement 
lokale gezondheidsbevorderende 
acties van lokale verenigingen 
en burgers en stimuleert hen zo 
gezondheidsbevordering een plaats  
te geven in hun reguliere werking.

CAPACITEIT
& BESTUURSKRACHT

Het lokaal bestuur voorziet voldoende 
ruimte zodat de betrokken ambtenaren 
de verschillende acties grondig kunnen 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

De betrokken ambtenaren volgen 
regelmatig een vorming over 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie.

Er is een schepen met een 
bevoegdheid ‘gezondheid’ en er is 
een ambtenaar met een expliciete 
opdracht ‘gezondheid’.

De verantwoordelijke ambtenaar 
volgt jaarlijks vorming over 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie.

De ambtenaar met een expliciete 
bevoegdheid ‘gezondheid’ is tenminste 
voor 0,5 VTE vrijgesteld.

COMMUNICATIE

Het lokaal bestuur wijdt jaarlijks 
enkele onderbouwde artikels in het 
gemeentelijk infoblad en website 
aan gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie.
Het lokaal bestuur gebruikt het 
logo ‘Gezonde Gemeente’ bij zijn 
interne en externe communicatie 
over gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie.

Het lokaal bestuur stimuleert lokale 
verenigingen en lokale professionals 
om het logo ‘Gezonde Gemeente’ 
consequent te gebruiken in 
interne en externe communicatie 
over gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie.

Jaarlijks wordt op de gemeenteraad 
en OCMW-raad een stand van zaken 
gegeven over het gemeentelijk 
gezondheidsbeleid.

Het lokaal bestuur ontsluit het lokale 
en bovenlokale gezondheidsaanbod 
via de eigen en aan de doelgroep 
aangepaste communicatiekanalen 
(magazine, website, folder, flyer,  
app ...)

Alle loketambtenaren kunnen correct 
antwoorden op basisvragen over 
gezondheid en indien nodig correct 
doorverwijzen.

HET LOKAAL  
BESTUUR ALS  
VOORBEELD

Het lokaal bestuur organiseert jaarlijks 
volgens de principes van projectmatig 
werken een gezondheidsbevorderende 
actie voor het eigen personeel.

Het lokaal bestuur organiseert 
jaarlijks volgens de principes  van 
projectmatig  werken een aantal 
gezondheidsbevorderende acties voor 
het eigen personeel.

De uitvoerende mandatarissen geven 
het goede voorbeeld.

Het lokaal bestuur neemt op eigen 
initiatief en op vraag de rol op 
als gezondheidsambassadeur op 
studiedagen, events en workshops.

Gezondheid is middels acties en 
beleidsinitiatieven verankerd in het 
gemeentelijk personeelsbeleid.

EEN MIX  
VAN ACTIES

Het lokaal bestuur organiseert jaarlijks  
volgens de principes van projectmatig 
werken en qua strategie verschillend een 
aantal gezondheidsbevorderende acties 
voor de brede bevolking.

Het lokaal bestuur organiseert jaarlijks 
volgens de principes van projectmatig 
werken en qua strategie verschillend 
een aantal gezondheidsbevorderende 
acties voor specifieke doelgroepen  
(bv. senioren, leeflooncliënten, 
bewoners van een specifieke buurt ...).

Het lokaal bestuur organiseert 
regelmatig volgens de principes 
van projectmatig werken een 
gezondheidsbevorderend project.

Het lokaal bestuur neemt regelmatig 
het initiatief voor en de leiding bij een 
bovenlokaal gezondheidsbevorderend 
project.

Alle acties en projecten van het lokaal 
bestuur zijn georganiseerd volgens de 
principes van projectmatig werken.
Het lokaal bestuur stemt de acties en 
projecten onderling op elkaar af zodat 
ze voor de doelgroep duidelijk passen in 
het algemene lokale gezondheidsbeleid.

Groeimeter ‘Gezonde Gemeente’

Copyright: vzw VIGeZ - 2013www.gezondegemeente.be
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Stap 1: Maak kennis met 
het format Gezonde Gemeente
Het Logo van je regio stelt je het  format Gezonde 
Gemeente voor. Dit kan op een apart overleg 
met de verantwoordelijke ambtenaren en 
mandatarissen zijn, op een vergadering van een 
adviesraad of op een overleg bij je Logo.  Voel je 
nog onvoldoende draagvlak (ambtelijk, politiek, 
maatschappelijk)? Dan is een tweede voorstelling 
in je gemeente mogelijk. 

Stap 2: Bestendig 
het politieke draagvlak 
Om een breed politiek draagvlak te creëren, wordt 
de beslissing tot ondertekening van het charter 
best genomen op de gemeente- en OCMW-raad. 
Tijdens of na het ondertekenen van het charter 
kan ook een samenwerkingsovereenkomst afge-
sloten worden. 

Een samenwerkingsovereenkomst maakt de 
intenties uit het charter compleet.  Maak van deze 
ondertekening een plechtig en publiek gebeuren. 

Stap 3: Vergroot 
de lokale draagkracht
Voor het lokaal coördineren van het project kan je 
beslissen om een gemeentelijke stuurgroep ‘Gezon-
de Gemeente’ op te richten of de coördinatie onder-
brengen in een bestaand overleg. Bij voorkeur be-
staat de stuurgroep uit mandatarissen, ambtenaren 
en enkele vertegenwoordigers van lokale gezond-
heidsvoorzieningen.

Als het al duidelijk is dat de inspanningen 
gecoördineerd verlopen, is een extra stuurgroep 
niet nodig. In dat laatste geval wordt een periodiek 
ad-hoc overleg met je Logo wel aangeraden.

Stappen naar een Gezonde Gemeente 
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Dit is ‘een’ stappenplan of modeltraject naar ‘een’ gezonde gemeente. Dé gemeente in Vlaanderen 

bestaat niet. Er is dus niet zoiets als 1 pad naar dé gezonde gemeente.  De concrete lokale invulling van 

dit stappenplan gebeurt door overleg. Je houdt rekening met elkaars draagkracht en draagvlak.

De concrete lokale invulling van 
dit stappenplan gebeurt door 
overleg. Je houdt rekening met 
elkaars draagkracht en draagvlak.
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Stap 4: Wat leeft er 
in je gemeente?
Een integraal gezondheidsbeleid is bij 
voorkeur ingebed in het strategisch lokaal 
meerjarenplan. Het vertrekt vanuit een gedegen 
interne en externe analyse. Je moet weten wat 
de verschillende problematieken én wat de 
mogelijke oplossingsstrategieën zijn.

Om de lokale noden en verwachtingen te 
kennen, hebben we 3 bevragingsmogelijkheden 
ontwikkeld. De bevraging bevat een tiental 
gesloten vragen die peilen naar wat de bevolking 
belangrijk vindt op het vlak van gezondheid. 
Afhankelijk van je budget neem je veel zelf in 
handen of besteed je deze bevraging volledig 
uit.  Je Logo helpt je hierbij graag verder. De 
verwerking van de antwoorden en het ontsluiten 
van de resultaten gebeurt extern met de nodige 
garanties op het vlak van wetenschappelijkheid 
en privacy. Bovendien beschik je ook nog over 
een cijferkorf met extra cijfers over leefstijl, 
gedrag en gezondheidsstatus. 

De gemeentelijke stuurgroep bestudeert de 
resultaten  en onderzoekt de mogelijkheden voor 
een toekomstig gemeentelijk gezondheidsbeleid. 
Na een eerste blik op de resultaten met de 
hulp van je Logo, vindt best nadien een 
openbare presentatie van de resultaten en 
gekozen beleidsopties plaats. Naast deze lokale 
behoeftebevraging kan je de eigen inspanningen 
van de afgelopen jaren inventariseren door 
gebruik te maken van de groeimeter en 
gezondheidsmatrix . 

Stap 5: Wat willen we? 
En hoe gaan we dit doen?
In deze fase gaat het van beleidsintenties naar 
beleidsdefi niëring. Beleidsdoelstellingen worden 
opgesplitst in prioritaire doelstellingen en niet 
prioritaire doelstellingen. Inspiratie voor deze 
oefening vind je alvast in de thematische BBC-
fi ches. Deze fi ches zijn geschreven in het nieuwe 
BBC-discours en dus meteen bruikbaar. 

Stap 6: Actie!
Gemeentelijke acties en projecten zijn gericht op 
het realiseren van de beleidsdoelstellingen. De ge-
meentelijke stuurgroep kan zowel organisator als 
regisseur van deze acties zijn. Het aantal en de com-
plexiteit van de acties bepaal je zelf. Inspirerende en 
kwaliteitsvolle acties kan je halen uit de interventie-
database op  www.gezondegemeente.be.

Gebruik alvast in je communicatie het logo ‘Gezonde 
Gemeente’. Hiermee geef je aan dat je als gemeente 
inzet op gezondheid en geef je aan de actie meteen 
een keurmerk mee. Twitter je? Gebruik dan ook de 
hashtag #gezondegemeente.

Belangrijk: aan lokale acties en projecten die een 
bovenlokale uitstraling hebben of sterk vernieuwend 
zijn, kunnen we je helpen om hieraan Vlaamse 
ruchtbaarheid te geven. Organiseer bijvoorbeeld 
een persconferentie waarop de bevoegde minister  
en de Vlaamse pers uitgenodigd worden.

Stappen naar een Gezonde Gemeente 

11/13   Word een gezonde gemeente



www.gezondegemeente.be

Stap 7: Terugblikken 
en vooruitkijken
Na een jaar werken haal je opnieuw de groeimeter 
boven om evoluties te monitoren. Vragen die hier 
gesteld moeten worden zijn:

• Welke criteria hebben we gehaald?

• Welke criteria hebben we niet gehaald?

• Welke criteria halen we zeer binnenkort?

• Waarom werden criteria wel/niet gehaald?

• Zijn we binnen ons budget gebleven?

De gemeentelijke stuurgroep blijft nadien ge-
structureerd werken aan gezondheid en streeft 
naar een steeds hoger onderscheidingsniveau. 
Belangrijk blijft aandacht te hebben voor de ver-
schillende procescomponenten (langetermijnsvi-
sie, intersectorale samenwerking & netwerking, 
burgerparticipatie, capaciteit & bestuurskracht, 
communicatie, de gemeente als voorbeeld en 
een mix van acties). 

Stappen naar een Gezonde Gemeente 

12/13   Word een gezonde gemeente

Na een jaar werken haal je 
opnieuw de groeimeter boven 
om evoluties te monitoren.



www.gezondegemeente.be

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 of 
bruno.buytaert@vigez.be  

Web: www.gezondegemeente.be

Twitter: @GezondeGemeente
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‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van 

In samenwerking met


