
Een goede basishouding is de sleutel 
tot succesvolle acties

Je wil met je actieplan de gezondheid van iederéén versterken. Dat betekent niet dat 
elke actie gericht moet zijn naar iederéén. Het betekent wél dat je acties opzet naar 
een zo breed mogelijke, diverse doelgroep zodat zij vanuit wat zij delen kunnen komen 
tot een gezond(er) leven. 

Enkele voorbeelden van acties gericht naar een diverse groep in de 5 piloot-Huizen 
van het Kind:

1. een multidisciplinair overleg met partners wanneer een gezin met jonge kinderen 
vastloopt;

2. een mondzorgcoach voor iedereen die moeilijk bij de tandarts geraakt;

3. een flyer om te sensibiliseren en informeren over alcoholgebruik tijdens de   
zwangerschap.

Hoe goed je actie ook is voorbereid, hoeveel draagvlak er ook voor is bij partners en 
hoe sterk je ook hebt ingezet op de bekendmaking ervan … Uiteindelijk staat of valt je 
actie met de manier waarop de doelgroep zich voelt bij de persoon/ flyer/ organisatie, 
de manier waarop hij/zij erdoor benaderd wordt. Juist omdat je een erg diverse groep 
beoogt én gezondheidsboodschappen soms erg gevoelig liggen, is het belangrijk de 
doelgroep op een ‘empowerende manier’ te benaderen.

• “Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 
gemeenschappen meesterschap verwerven over hun eigen situatie en omgeving.” 
(Van Regenmortel, 2002)

• “Empowerment is net voor de meest kwetsbare personen en groepen van prioritair 
belang, en het is een opdracht van de samenleving om ook naar hun betekenisgeving 
te leren luisteren, om expressiekanalen op hun maat te zoeken, zodat hun keuzemo-
gelijkheden worden vergroot en ze ook invloed kunnen uitoefenen.” (Driessens en 
Van Regenmortel, 2006)
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Je vertrekt dus vanuit de krachtbronnen die al aanwezig zijn in een persoon/gezin en 
het geloof dat ze van daaruit zelf kunnen groeien, veranderen. 

Dit betekent dat je over volgende kerncompetenties beschikt:

1. Je toont betrokkenheid.         
Vb.: De vertrouwenspersoon die het multidisciplinaire overleg bij elkaar roept, doet 
dit vanuit een betrokkenheid bij het gezin.

2. Je stelt je gelijkwaardig op en gaat niet boven de ander staan.    
Vb.: Een mondzorgcoach zoekt samen met degene die hij begeleidt naar oplossingen 
voor zijn probleem zonder hierbij te doen alsof hij dé oplossing voor al zijn zorgen 
kent. Dat betekent niet dat de mondzorgcoach zijn eigen expertise m.b.t. mondzorg 
niet kan delen, zolang dit op een gelijkwaardige manier gebeurt vanuit de noden van 
de persoon zelf. 

3. Je vertrekt vanuit een open houding.        
Vb.: De persoon die zwangere vrouwen informeert over de risico’s van alcoholgebruik 
(via een flyer) mag niet vertrekken vanuit een norm. Zwangere vrouwen zouden zich 
betutteld of geviseerd kunnen voelen. Wél moet er openheid zijn om te luisteren naar 
hun verhaal en mag het ‘anders’ zijn erkend en gerespecteerd worden.

4. Je toont echtheid.          
Vb.: Je bent maar geloofwaardig wanneer je eerlijk bent, je echte zelf durft te tonen. 
De mondzorgcoach mag bijvoorbeeld best benoemen wanneer hij zelf zit met het 
gevoel dat de persoon niet echt gemotiveerd is om iets te veranderen aan zijn mond-
hygiëne of kan ook toegeven dat hij zelf ook wel eens zijn tanden vergeet te poetsen.

5. Je toont respect.          
Vb.: Ook de partners die rond de tafel zitten bij een multidisciplinair overleg vertrek-
ken vanuit deze houding. Ze tonen erkenning en waardering voor het gezin waarmee 
ze samenzitten en vertrekken vanuit hun vragen of problemen om vooruit te geraken.

Screen de mensen die de acties uitvoeren, de communicatiematerialen naar de doel-
groep, de manier waarop jullie als samenwerkingsverband over de einddoelgroep spre-
ken en kijken vanuit deze 5 kerncompetenties. Je zal zien dat je met acties waarbij je 
vertrekt vanuit deze basishouding meer mensen bereikt, dat er minder mensen afhaken 
en dat je een grotere gezondheidswinst kan boeken bij een diverse einddoelgroep.


