PARTNERFICHE
Lokale overheid (gemeente of stad)
Korte omschrijving van de organisatie


Binnen de lokale overheid richt men zich best tot de gezondheidsambtenaar (dikwijls
preventie- of welzijns-ambtenaar), in samenspraak met de bevoegde schepen(en).



Kan ook een medewerker zijn van een wijkcentrum, sociaal huis, wijkmanager, die
voldoende in contact met het beleid staat.

Belangen van de organisatie om lokaal mee te werken aan valpreventie?


Het garanderen van het recht op gezondheid en welzijn voor elke inwoner is de taak en
de bevoegdheid van het lokale bestuur. Daartoe dienen ze in samenwerking met het
OCMW en particuliere organisaties een lokaal sociaal beleidsplan op te maken.



Het verhogen van de levenskwaliteit en van de autonomie van elke bewonersgroep
(o.a. ouderen) is een sociale doelstelling van de gemeente.



Ouderen vormen een belangrijk segment van de totale populatie en de aandacht naar
ouderen is dan ook een belangrijke doelstelling voor elke gemeente. Het is een
versterking van het positieve, oudervriendelijke imago van de gemeente.



Door het werken aan valpreventie, kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven
wonen en zijn er dus minder opnames in woonzorgcentra.

Welke meerwaarde kan het lokaal bestuur bieden bij een lokale werking rond
valpreventie?
 Ze kunnen de nodige materiële en financiële ondersteuning leveren om met BOEBS aan
de slag te gaan.
 Ze kunnen een politiek draagvlak creëren:
 Voor de facilitering van het project (middelen en mankracht vrijmaken)
 Om andere beleidsdomeinen (infrastructuur, woonbeleid, sport, …) te
beïnvloeden vanuit het facet gezondheid
 Ze kunnen beleidsvoorstellen op eigen gemeentediensten toepassen en hebben op deze
wijze een belangrijke voorbeeldfunctie (bijvoorbeeld veilig toegankelijk maken van
eigen diensten).
 Ze beschikken over goede communicatiekanalen en over geloofwaardigheid naar de
ganse bevolking.
 Ze spelen een centrale rol voor organisaties en ouderen in de gemeente.
 Ze kunnen de randvoorwaarden creëren om in wijken of gemeente BOEBS-projecten
mogelijk te maken (bijvoorbeeld wijkcomités erkennen, ouderenraad oprichten, lokale
gezondheidsbeurs ..).
 Ze zijn een belangrijke verankeringspartner.
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Zijn er bepaalde beperkingen bij de lokale werking van de organisatie?


Preventie wordt op het politieke niveau niet dikwijls als populair thema ervaren.
Gevolgen zijn bijvoorbeeld een beperkte personeelsbezetting op het thema.



Geen financiële middelen vanuit de Vlaamse Overheid.

Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie?
(op lokaal niveau)
Intentieverklaring
 Opnemen van BOEBS en valpreventieactiviteiten in de verschillende onderdelen van

de beheers- en beleidscyclus bij de domeinen gezondheid, ouderen, beweging en
veiligheid.
 Verzekeren van een degelijk facetbeleid in de gemeente omtrent valpreventie.
 BOEBS-vertegenwoordiger aanduiden in de gemeenteraad die dit bewaakt
(bv. vanuit de lokale ouderenraad).
Financiële steun





Financiële middelen ter beschikking stellen voor valpreventieactiviteiten.
Posters en folders ter beschikking stellen van professionele organisaties.
Publicatieruimte in gemeentelijk infoblad ter beschikking stellen.
Locaties voor vergaderen/bewegingsactiviteiten/beurzen (gratis) ter beschikking
stellen.

Info Valpreventie
Valpreventiefolders uitdelen bij ouderen.
BOEBS-poster en logo permanent zichtbaar ophangen in openbare ruimtes.
Tips uitvergroten en maandelijks andere ophangen in de recreatieruimte.
BOEBS of andere valpreventieactiviteiten steeds aankondigen op de website,
ledenblad…
 Vaste plaats voor BOEBS en valpreventie-info (ook folder en brochure ) bij
gemeentelijke infokiosk in stadhuis/OCMW lokaal/lokale organisaties.
 Gemeente stelt stand ter beschikking van andere organisaties voor
beurzen/manifestaties e.d.
 Regelmatig stand op markt/manifestaties/andere festiviteiten rond BOEBS en
valpreventie voorzien (zeker 1 festiviteit per jaar voorzien).





Artikels en tips
 In gemeentelijk infoblad ruimte voorzien om viermaandelijks iets over valpreventie

te publiceren: artikels/tips/logo BOEBS/aankondiging van activiteiten (opnemen in
redactie-planning).
 Op eigen website link naar www.boebs.be - ludieke tip op openingspagina –
aankondiging van valpreventieactiviteiten.
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Affiche
 Ophangen bij activiteiten/manifestaties zoals sportdagen en andere festiviteiten

(opnemen in planning).
 ter beschikking stellen van betrokken organisaties.
 BOEBS-logo steeds gebruiken bij alle bewegingsactiviteiten/artikels/publicaties e.d.

omtrent ouderen, veiligheid en beweging.
Beweging
 Jaarlijkse sportdag voor ouderen (lobbyen bij de gemeente).
 Jaarlijks een bewegingsactiviteit organiseren in het kader van BOEBS.
 Uitbreiden aanbod: specifiek aanbod beweging omtrent valpreventie in de planning

van gemeentelijke sportverenigingen opnemen.
 Uitgebreid beweegaanbod naar aanleiding van BOEBS in programma blijven

opnemen.
 Behouden aanbod:
 Bestaande bewegingsactiviteiten voor ouderen linken aan valpreventie en

het BOEBS-logo gebruiken bij aankondiging activiteiten en tips rond
valpreventie.
Checklist
 Checklist voor een veilige woning publiceren in gemeenteblad.
 Checklist voor een veilige woning ter beschikking stellen van andere organisaties.

Hulpmiddelen
 Hulpmiddelen lokaal goedkoper aanbieden: handgrepen - antislipmatten (genre

aanbod kan afgewisseld worden).
 Klusjesdienst gedurende bepaalde periode ter beschikking stellen om hulpmiddelen

te installeren.
 Met bon in gemeenteblad / via tombola’s aanbieden van een gratis installatie van

hulpmiddel(en).
Vervolgproject BOEBS voorzien voor de komende jaren:
 Specifiek thema in daglicht stellen: checklist voor een veilige huisinrichting afnemen

in huizen voor ouderen die dat wensen (ons zorgnetwerk – seniorama), en daarop
volgend een projectmatige en structurele aanpak en uitbouw laten volgen.
Contactgegevens die kunnen vermeld worden op de website (Vlaams/lokaal):
Elke gemeente heeft een eigen website: www.naamvandegemeente.be
Alle gegevens van gemeentediensten (bijvoorbeeld per sector) vind je op www.pinakes.be
(lidmaatschap nodig).
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