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FICHE 13 
Checklist mentaal welbevinden in het beleid 

 
Mentaal welbevinden is een belangrijk aandachtspunt voor elke gemeente en OCMW. Jullie 
hebben al heel wat verwezenlijkt met het Fit in je Hoofd Carrousel-netwerk tijdens de 
voorgaande Carrousel-stappen, en dat is alvast een uitstekend begin.  
De Fit in je Hoofd Carrousel is echter geen vluchtig project. Er is blijvende aandacht nodig 
voor mentaal welbevinden in het lokaal bestuur. Daarom is de laatste stap er: om voor een 
verankering van geestelijke gezondheidsbevordering in het beleid van de gemeente en van 
de organisaties te zorgen.  
 
Onderstaande checklist geeft een overzicht van wat jullie als  gemeente en OCMW kunnen 
doen om geestelijke gezondheidsbevordering in het beleid te integreren. Hoe meer items 
jullie kunnen aanvinken, hoe groter de kans is om een duurzaam beleid te krijgen rond 
mentaal welbevinden.  
 
Het is aangewezen om iemand aan te stellen in het lokaal bestuur die onderstaande 
geplande verankeringspunten in de toekomst blijft opvolgen. De trekker is hiervoor best 
geschikt, maar naargelang de lokale situatie kan hiervoor ook iemand anders in de gemeente 
aangeduid worden.  
 
Wat zullen wij proberen te verwezenlijken in de komende jaren?  
 
Onze gemeente:  

 Organiseert jaarlijks minstens één activiteit rond mentaal welbevinden in het kader 
van Fit in je Hoofd.  

 Neemt jaarlijks deel aan de dag van de Geestelijke Gezondheid (10 oktober).  

 Voorziet (een) vaste plaats(en), waar inwoners en intermediairs terecht kunnen voor 
informatie over mentaal welbevinden/ folders over Fit in je Hoofd.  

 Voorziet een (blijvend) meldpunt, waar mensen terecht kunnen voor informatie, 
opvolging en doorverwijzing rond geestelijke gezondheid.  

 Neemt geestelijke gezondheidsbevordering op binnen de verschillende 
beleidsdomeinen en in de meerjarenplanning van de gemeente, het lokaal sociaal 
beleid, of het beleidsplan van het OCMW. 

 
 Stimuleert / ondersteunt de organisatie van Fit in je Hoofd-activiteiten in de 

reguliere werking van diensten of verenigingen. Dit kan zowel op praktisch vlak als 
op  financieel vlak. 

 
 

Mogelijke duurzame initiatieven rond mentaal welbevinden in de gemeente:  
 
 Geestelijke Gezondheid: continuüm van bevordering tot zorg  
 

 Afstemming van de verschillende hulpverleningsinitiatieven m.b.t. geestelijke 
gezondheid. Dit gaat zowel over de instellingen die zich richten op zorg (huisartsen, 
OCMW, CAW, CGG, privépsychologen, privépsychiaters, psychiatrische ziekenhuizen, 
PAAZ afdelingen,…)  als over zaken die zich bezighouden met bevordering (bv. Het 
Logo in uw buurt,  artikel 107,…) 
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 Hulpaanbod wordt opgelijst en bekend gemaakt naar inwoners (website, folder, HV 
kaartje,…) 

 GG stigma en discriminatie verminderen: door bv. mediacampagnes die de 
beeldvorming beïnvloeden (zoals You in Mind, Changing Minds, Open Doors, Anders 
is mijn buur heel gewoon, Te Gek). 

 Positieve berichtgeving over geestelijke gezondheid in het gemeentelijk blad. 
 Bij berichtgeving: Aandacht voor sterktes van mensen i.p.v. focus op wat mis loopt. 

 
 Aandacht voor specifieke doelgroepen  
 

 Bij het invoeren van wijzigingen in de gemeente of bij het opzetten van acties wordt 
rekening gehouden met specifieke doelgroepen: bv. Voor jonge gezinnen betekent 
een E-loket tijdswinst en minder stress, maar voor ouderen zijn mobiele 
dienstencentra meer geschikt. 

 Organisatie van Zilverwijzer-sessies* voor 60-plussers. 
 Organisatie van Goed-gevoel-stoel-sessies* voor kansarmen. 
 Gebruik van de inspiratielijst NokNok* voor activiteiten m.b.t. mentaal welbevinden 

bij jongeren. 
 Promotie van NokNok*-activiteiten bij lokaal jeugdwerk. 
 Opmaken van een beleid m.b.t. mentaal welbevinden voor eigen personeel en in het 

kader hiervan activiteiten organiseren op de werkvloer.  
 Intergenerationele projecten: De gemeente steunt of ontwikkelt projecten rond hulp 

van jongeren aan ouderen.  

 Ongelijkheid bestrijden door heropbouw, heropwaardering, en renovatie van 
verarmde buurten. 

 Ongelijkheid bestrijden door toegang tot onderwijs/ opleiding te voorzien. 
 
 Openbare werken & Infrastructuur 

 
 Een gezonde geest in een gezond lichaam: Een actieve leefstijl wordt aangemoedigd 

door straten en wegen regelmatig te screenen op veiligheid, aantrekkelijkheid, … 
Alle knelpunten worden aangepast en jaarlijks geëvalueerd. Een wandel- en fietspad 
verbindt verschillende wijken met elkaar en met het centrum van de gemeente.  

 Er worden voorschriften en criteria opgesteld voor het ontwerpen van 
(wandel)straten (bv. minimale breedte van voetpaden) en openbare gebouwen.  

 Er wordt ingezet op een veilige, aantrekkelijke omgeving met groene zones: 
voldoende open plaatsen, kwaliteitsvolle gebouwde omgeving, visueel aantrekkelijk, 
aanwezigheid groene zones,… (vb. Health Action Zones, Home Zone, Link Age Plus) 

 Er zijn voldoende aantrekkelijke rustbanken aanwezig in parken en langs straten. Er 
zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, speeltuinen voor jong en oud, die 
mogelijkheid bieden tot sociale contacten. 

 

 Sport en cultuur 

 

 Lokale sport-, ouderen- en jongerenorganisaties werken samen en stimuleren 
beweging bij alle inwoners in de gemeente.  

 Er worden extra inspanningen geleverd om de toegankelijkheid voor weinig 
deelnemende groepen te vergroten (bv. Allochtone ouderen, kwetsbare groepen…).  
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 Intersectoraal werk – Samen voor meer effectiviteit 
 
 Er is aandacht voor mentaal welbevinden in andere beleidsvelden zoals jeugd, 

ouderen, infrastructuur/ ruimtelijke ordening, sport en cultuur,… 
 Er wordt beleidsadvies verleend door de ambtenaar van gezondheid aan 

ambtenaren van andere beleidsdomeinen binnen de gemeente, zoals sport, vrije 
tijd, OCMW, milieu, ruimtelijke ordening, … 

 Er worden volkstuinen aangelegd. Mensen komen hierdoor buiten, hebben 
beweging, maar ook de sociale contacten die door het tuinieren ontstaan zijn 
belangrijk voor het mentaal welbevinden. 

 Andere initiatieven voor de verankering van geestelijke gezondheidsbevordering in 
de gemeente (vul aan): 
…………………………………………………………………………………………………………..………  

  
 

Mogelijke duurzame initiatieven rond mentaal welbevinden in de lokale organisaties: 

 

 Activiteiten en materialen i.v.m. mentaal welbevinden meenemen in de reguliere 
werking van de organisatie door ze duidelijk in het functieprofiel en takenpakket van 
de medewerkers te verweven.  

 Ervoor zorgen dat de betrokken medewerkers kennis hebben van geestelijke 
gezondheidsbevordering en deze kennis ook (kunnen) toepassen in hun dagelijkse 
praktijk.  

 Mentaal welbevinden meenemen in de missie of het HR beleid van de organisatie.  

 Organisatie van Zilverwijzer-sessies voor 60-plussers, Goed-Gevoel-Stoel-sessies 
voor kansarmen of het gebruik van de inspiratiegids NokNok voor activiteiten gericht 
naar jongeren. (Afhankelijk van de doelgroep van de organisatie) 

 Het OCMW zet in op een onthaalbeleid. 

 Andere initiatieven voor de verankering van geestelijke gezondheidsbevordering in 
lokale organisaties (vul aan): 
…………………………………………………………………………………………………………..………  

 
 
Mentaal welbevinden over de levensloop – Inspiratie uit het  buitenland 
 
De opgesomde voorbeelden zijn bewezen effectief of veelbelovend  voor het verbeteren van 
mentaal welbevinden.  

 
 Om een goede start bij kinderen te voorzien, zet het lokaal bestuur in op 

huisbezoeken met getrainde vrijwilligers uit de gemeenschap tijdens de 
zwangerschap en na de geboorte (vb. Home Start, Community Mothers) of op 
gemeenschapsprogramma’s in kwetsbare buurten (vb. Sure Start, Early Start).  

 De scholen zetten in op een gezonde scholen aanpak. www.gezondeschool.be 
 Om de negatieve gezondheidsimpact van ongewenste werkloosheid te 

verminderen worden programma’s opgezet (vb. Youth Employment Programme, 
Winning New Jobs, JOBS Programme). 

 Life long learning (blijvende ontwikkeling en bijscholing) wordt gestimuleerd zodat 
inwoners meekunnen op de globale markt en voldoende veerkracht hebben bij 
economische recessies. 
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 Prepensioneringsprogramma’s maken de overgang van werk naar inactiviteit 
vloeiender.  

 Ouderen worden gestimuleerd om te participeren in betekenisvolle activiteiten (life 
long learning,  vrijwilligerswerk, aan het werk blijven, cultuur, computerlessen,…). 

 Er wordt ingezet op sociale steun bij ouderen. Dit kan zowel door de ouderen in 
groep samen te brengen, als via huisbezoeken of intergenerationele projecten.  

 Er wordt ingezet op het verhogen van de sociale cohesie door allerhande 
gemeenschapsprojecten (buurtwerking, wijkfeesten, gemeenschapskunstprojecten) 
en community peer support systemen zoals Time banks, LETS. 

 Er kan ook ingezet worden op een gezonde leefstijl (beweging en voeding) en een 
betekenisvol leven. Ook deze zaken kunnen bijdragen tot een beter mentaal 
welbevinden. Voor meer informatie rond initiatieven m.b.t. deze thema’s kan je 
een beroep doen op Gezonde Gemeente.  

 
Tip:  

- Het is belangrijk om te kijken naar de noden van de inwoners. Maak  
interventies op maat.  

- Lange termijn interventies hebben meer invloed dan korte termijn interventies.  
- Interventies die gebruik maken van meerdere methodes zijn meer succesvol dan 

het gebruik van slechts 1 methode. 
- Maak de interventie toegankelijk voor iedereen die mee wil doen.  
 

* Voor  meer info over deze sessies/activiteiten: neem een kijkje op www.fitinjehoofd.be  

http://www.fitinjehoofd.be/

