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STAP 3: 

HET LOKAAL BOEBS-PLAN 
 

Met de verzamelde gegevens uit stap 1, 2 en 3 kan je in deze stap met alle partners uit het 

BOEBS-netwerk de lokale doelstellingen voor de gemeente opstellen. Op basis daarvan kan 

het activiteitenaanbod door de BOEBS-werkgroep bepaald worden, waarmee vervolgens het 

lokaal het BOEBS-plan kan opgemaakt worden.    

 

1. Bepalen van de doelstellingen voor valpreventie in de gemeente.  

2. Selecteren van een concreet activiteitenaanbod. 

3. Maken van een ontwerp van taakverdeling en bevoegdheden: wie is waarvoor 

verantwoordelijk, wie engageert zich waartoe? 

4. Opmaak van een BOEBS-plan voor je gemeente.  

1. BEPALEN VAN DE DOELSTELLINGEN VOOR VALPREVENTIE IN DE 

GEMEENTE 

Neem het gemeenteprofiel (stap 1) en de inventarisatielijst van vroegere en huidige 

initiatieven in de gemeente (stap 1) bij de hand. Met de partners van het BOEBS-team 

kunnen op basis van deze gegevens, de lokale doelstellingen voor de gemeente worden 

bepaald.  

 

Probeer bij het bepalen van de lokale doelstellingen ook een antwoord te bieden op de 

volgende vragen: Wat blijken de noden en behoeften van de ouderen in de gemeente? Wat 

blijkt nog tekort in het aanbod naar valpreventie bij thuiswonende ouderen? Wat wil en kan 

jullie gemeente nastreven om het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen te 

reduceren?  

 

Om de werkgroep hierbij op weg te helpen, wordt op de volgende pagina een voorbeeld van 

een doelstellingenboom voor valpreventie in de gemeente voorgesteld. Deze 

doelstellingenboom is opgesteld op basis van eerdere ervaringen van projectmatig werken 

rond gezondheid in de gemeente1 en bestaande literatuur. Je kan dit voorbeeld als basis 

gebruiken, en verfijnen of aanpassen naargelang de lokale noden, behoeften en eventuele 

tekorten in jullie gemeente.  

 

 

                                                           
1 Meer informatie over projectmatig werken op  

http://www.vigez.be/webwinkel/handboek_projecten_voor_gezondheidspromotie.html 

http://www.vigez.be/webwinkel/handboek_projecten_voor_gezondheidspromotie.html
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BEPALEN VAN DE ACTIES IN DE GEMEENTE   

Op basis van de doelstellingen die werden bepaald voor jullie gemeente, kunnen op de 

website www.boebs.be lokale activiteiten geselecteerd worden om deze doelen te bereiken.  

2.1 Achtergrond  

 

Eén van de eerste belangrijke stappen om het aantal valpartijen in de gemeente te doen 

dalen, is het plannen en organiseren van een mix van lokale valpreventie acties. Vaak is er in 

de gemeente al een mooi lokaal aanbod aanwezig, maar bij valpreventie is het belangrijk om 

te werken aan een gevarieerde ‘mix van acties’. We kiezen ervoor om de acties en projecten 

die binnen BOEBS uitgerold worden te organiseren volgens de principes van projectmatig 

werken. Dat betekent dat elke actie 4 stappen doorloopt: 

- De planningsfase: Wat willen we realiseren? Hoe gaan we dit realiseren? Wie 

betrekken we? 

- De uitvoeringsfase:  Uitvoeren van het draaiboek: Wie doet wat wanneer. 

- De evaluatiefase: Hebben we met onze actie bereikt wat we wilden bereiken? 

- De bijsturingsfase / consolidatiefase: Hoe gaan we de resultaten van onze evaluatie 

meenemen naar latere acties en projecten? Kunnen we deze actie en dit project 

verankeren in de reguliere werking van organisaties of de gemeente?  

 

De BOEBS-werkgroep kan zowel organisator als regisseur van deze acties zijn. Het aantal en 

de complexiteit van de acties wordt door de BOEBS-werkgroep bepaald, op basis van: 

- de vooropgestelde doelstellingen; 

- tijd en middelen die in de gemeente beschikbaar zijn; 

- motivatie van de BOEBS-werkgroep en bevoegde instanties.  

 

Er zijn drie soorten activiteiten:  

 

 Bewegingsactiviteiten 

Meer bewegen = minder vallen. Fysieke activiteit is een uitstekende interventie voor 

valpreventie. Beweging scoort zeer goede effecten op het verminderen van het aantal 

valpartijen en het aantal letsels. 'Beweging' als strategie voor valpreventie moet in alle 

valpreventieprojecten worden opgenomen. Deze bewegingsactiviteiten moeten werken 

op het verbeteren van evenwicht, spiersterkte en uithouding. Goede 

praktijkvoorbeelden vind je ook op de Vlaamse portaalwebsite van valpreventie.  

 Omgevingsactiviteiten 

In lokale gemeenschappen zijn omgevingsactiviteiten heel geschikt. Deze interventies 

moeten zich zowel richten naar de thuisomgeving van de oudere als naar de publieke 

http://www.valpreventie.be/WvdV.aspx
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plaatsen in de lokale gemeenschap. Voorbeelden in de thuisomgeving zijn het invullen 

van een checklist voor veilige huisinrichting, huisbezoeken door professionals... 

Voorbeelden voor de publieke omgeving zijn het organiseren van knelpunten-

wandelingen, het plaatsen van voldoende rustbanken langs de straten…  

 Activiteiten voor thuiswonende ouderen met een verhoogd risico op vallen.  

 

Voor deze drie soorten activiteiten, zijn er drie strategieën die kunnen worden gebruikt: 

 Sensibilisatie-activiteiten 

= Voorlichtingsmateriaal verspreiden, het opleiden van intermediairs en het opzetten 

van campagnes om de bevolking te informeren. 

 Facilitatie-activiteiten 

= Voorzieningen creëren of bestaande voorzieningen wijzigen zodat gezonde keuzes 

kunnen worden gemaakt. Het gaat zowel over infrastructuur en materiaal, als over 

diensten en goederen. Dit kan gaan van financiële tot manuele hulp, hulp bij 

verplaatsingen... 

 Pleitbezorgingsactiviteiten  

= Beleid van de lokale overheid of van een organisatie beïnvloeden, om zo een klimaat 

tot stand te brengen dat gunstig is om vallen en letsels van vallen te voorkomen. De 

nadruk ligt hier op regelgeving. Het doel is om de samenwerking tussen de 

betrokken actoren en de bevoegde overheidsinstanties te bevorderen. Deze stimuli 

kunnen verschillende vormen aannemen: subsidies, ondersteuning via materialen en 

campagnes... 

2.2 Aan de slag: opstellen van het activiteitenaanbod   

a. Aan de hand van de inventarisatielijst krijgen jullie een overzicht van welke soort 

activiteiten al in jullie lokaal aanbod opgenomen zijn. De bedoeling is om de 

vooropgestelde doelstellingen te bereiken met een passend lokaal aanbod, dat 

bestaat uit acties voor de oudere bevolking die qua strategie verschillend zijn.  

 

Het heeft immers geen zin om mensen aan te zetten om meer te gaan bewegen, 

indien de nodige infrastructuur in de omgeving niet voorhanden is. Het is ook niet 

aan te raden om aanpassingen aan woningen te bepleiten en mensen bewust te 

maken van noodzakelijke aanpassingen, indien de nodige materialen niet voorhanden 

of duur zijn.  

 

b. Op basis van de opgemaakte lijst van vroegere en huidige valpreventie-

initatieven en de doelstellingenboom, kunnen jullie zelf kiezen of, en op welke 

manier het bestaande lokaal aanbod in de gemeente aangevuld wordt. Let 

op: niet het aantal acties maar wel de kwaliteit van de acties primeert hierbij. 



 
 
 

© VIGeZ 2013   www.boebs.be 

Neem daarnaast ook het gemeenteprofiel bij de hand die in de eerste stap werd 

opgemaakt, en werd voorgesteld in de eerste vergadering. Geven de resultaten aan 

dat een groot deel van de ouderen te weinig beweegt? Ervaren de ouderen de 

voetpaden of fietspaden als onveilig?  

 

c. Het aantal en de intensiteit van de valpreventie-acties wordt bepaald door de BOEBS-

werkgroep. Deze stap kan best gebeuren in overleg met het Logo van jullie regio. 

Het Logo adviseert voor een kwalitatieve keuze. Met behulp van een evaluatietool die 

zij voorhanden hebben, kan het Logo feedback geven over het voorgestelde BOEBS-

aanbod. Op die manier wordt gestreefd naar een gevarieerd lokaal aanbod met een 

mix van interventies en activiteiten.  

 

Werkzame acties kan een gemeente halen uit de interventiematrix, te vinden op 

de website www.boebs.be bij stap 3. Organiseer je al heel wat activiteiten rond 

valpreventie en wil je een stap verder? Dan kan ook meteen de checklist voor 

valpreventie in het beleid (te vinden op www.boebs.be bij stap 5) inspiratie 

bieden voor het bepalen van duurzame gemeentelijke acties. Ook bij de 

doelstellingenboom wordt aangegeven waar je best op zoek kan gaan naar de meest 

geschikte actie. 

 

Tip:  

Probeer aan de hand van indicatoren ook na te gaan of de doelstellingen op het 

einde van de intensieve periode ook effectief bereikt werden. Zo kan best bij de start 

van het project nagegaan worden wat de huidige toestand is.  

Bijvoorbeeld: Ga na wat het aantal oudere deelnemers bij bewegingsactiviteiten is bij 

de start van BOEBS, en evalueer dit opnieuw na de intensieve BOEBS-periode. Zo kan 

je vaststellen of het aantal oudere deelnemers effectief gestegen is.  

Deze indicatoren kunnen per doelstelling verschillend zijn. In sommige gevallen 

kunnen ze duidelijk aanwezig zijn, maar voor andere doelstellingen zijn de 

indicatoren moeilijker te vinden of moeilijker meetbaar op lokaal niveau. Vraag in dat 

geval raad aan je Logo.  

2. BOEBS-PLAN 

Op basis van de verzamelde informatie in alle voorgaande stappen, kan het projectplan 

worden opgemaakt: een werkdocument en houvast voor de trekker en de partners. Het plan 

kan telkens worden aangevuld, besproken worden op de bijeenkomsten en gecommuniceerd 

worden naar de volledige werkgroep. Via opvolging van dit werkdocument is iedereen op de 

hoogte van de geplande activiteiten en weet elke partner wat van hem/haar wordt verwacht.  

 

Inhoud van het BOEBS-plan:  

2.1 Beschrijving van je regio  

http://www.boebs.be/
http://www.boebs.be/
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Gebruik hiervoor de verzamelde gegevens uit stap 1. Je kan ook het 

gezondheidsbeleidsplan van de gemeente als basis voor dit deel gebruiken.  

2.2 Cijfers uit je regio 

Ook voor dit punt kan je de verzamelde gegevens uit stap 1 gebruiken.  

 

 Aantallen en gevolgen van valongevallen in de eigen regio; 

 Aantal ouderen in de eigen regio; 

 Verwachte vergrijzing in de eigen regio; 

 Beleidsspeerpunten uit het lokale ouderen- en gezondheidsbeleid van de 

gemeente/stad/regio; 

 Aandacht voor valpreventie bij ouderen binnen het beleid van de 

gemeente/stad/regio; 

 Aandacht binnen het lokaal sociaal plan voor valpreventie of voor veiligheid in de 

thuisomgeving en de publieke omgeving, en voor bewegen bij ouderen. 

2.3 De inventarisatie van vroegere en huidige initiatieven 

Iedere partner ging na welke initiatieven rond valpreventie de voorbije jaren werden 

georganiseerd door hun organisatie. Inventariseer deze initiatieven en overloop voor 

elke activiteit de onderstaande punten.  

 

 Naam initiatief; 

 Periode waarin het initiatief werd uitgevoerd; 

 Initiatiefnemer (organisatie en eventueel contactpersoon); 

 Korte omschrijving van het initiatief; 

 Gebruikte materialen: folder / toneel / affiche / brochure / …; 

 Doelgroep; 

 Mogelijke evaluatiegegevens. 

2.4 Opstellen van een interventiemix  

Neem hier het samengestelde activiteitenaanbod op dat je samen met het Logo hebt 

opgesteld.  

2.5 Lokale timing 

Ga met de BOEBS-werkgroep na hoeveel tijd je nodig hebt om de activiteiten voor te 

bereiden en te organiseren. Wil je BOEBS graag in één jaar uitwerken, of spreid je 

het project liever over 2 jaar? Bespreek dit ook met het Logo.  

 

Tip:  

 Spreid de organisatie van de activiteiten best doorheen het jaar.  

Organiseer bijvoorbeeld één activiteit per seizoen (lente, zomer, herfst). 
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 Plan als afsluiter van deze intensieve periode een persconferentie of dansfeest 

(www.dansjelevenlang.be), of stuur een lokaal persbericht uit om jullie inzet voor 

valpreventie bekend te maken.  

 Hou ook rekening met de interne werking van de partnerorganisaties en zorg 

ervoor dat dit ook in hun planning past.   

 Neem ook de voorbereiding en aankondiging van de activiteit bij de doelgroep op 

in je planning.  

 

2.6 Communicatieplan  

 

Interne communicatie  

Intern is een goede afstemming tussen de verschillende partners noodzakelijk om 

een goede en vlotte werking te garanderen. Een regelmatige terugkoppeling van 

realisaties en ontwikkelingen binnen het gezondheidsbeleid naar de andere leden van 

de BOEBS-werkgroep is noodzakelijk. Dit kan door het organiseren van regelmatige 

overlegmomenten en eventueel via een digitaal communicatieplatform.  

 

Externe communicatie  

Het is belangrijk dat elke inwoner van de gemeente op de hoogte is van 

gezondheidsacties die worden georganiseerd. Een gemeentelijk gezondheidsbeleid is 

er voor jong en oud. De communicatie kan best gericht gebeuren al naargelang de 

acties die gepland zijn.  

 

Om de verschillende doelgroepen te bereiken moeten we verschillende 

communicatiekanalen benutten en regelmatig doelgerichte informatie geven aan: 

 

 Lokale ouderenraad; 

 OCMW; 

 Scholen; 

 OKRA; 

 Sportraad; 

 Mutualiteiten; 

 Jeugdraad; 

 Vrouwenverenigingen; 

 Verder denken we nog aan de website van gemeente en OCMW, het 

gemeentenieuws, nieuwsbrieven van organisaties, lokale krantjes, de 

gemeentelijke display… 

 

2.7 Budget 

 

Denk op voorhand goed na over het budget dat jullie ter beschikking hebben. Er zijn 

heel wat manieren om kosten te besparen bij het organiseren van een activiteit.  

file://vig-sbs01/vignet/6%20%20Ongevallen/2013/Valpreventie/BOEBS/Definitieve%20materialen/www.dansjelevenlang.be
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Is er budget ter beschikking gesteld door de gemeente? Of kunnen de 

partnerorganisaties elk een eigen inbreng leveren om de activiteiten op een 

succesvolle manier te kunnen organiseren?  

Ga na welke materialen, mensen, financiële en logistieke ondersteuning er 

voorhanden is vanuit de BOEBS-werkgroep. Misschien kunnen zij ook hun netwerk 

aanspreken om een handje te helpen.  

 

Tip:  

Wat kunnen deze kosten zijn?  

 Vinden van een geschikte locatie; 

 Vinden van een spreker; 

 Hulp voor en tijdens de activiteit; 

 Communicatiematerialen zoals folders, flyers, affiches… om de activiteit te 

promoten bij de ouderen van je gemeente. Neem hiervoor contact op met je Logo 

of neem een kijkje op www.boebs.be; 

 Vervoer voor de deelnemers van en naar de activiteit; 

 Drank of hapjes om aan te bieden tijdens de activiteit; 

 …  

 

Nu je activiteitenaanbod werd bepaald en het lokaal BOEBS-plan werd opgesteld, kan je 

starten met stap 4. Je vindt de handleiding op de BOEBS-website stap 4: Bekendmaking en 

uitvoering van de activiteiten. 

 

 

 

http://www.boebs.be/
http://www.boebs.be/index.php?page=12
http://www.boebs.be/index.php?page=12

