Beweging in de
beleids- en beheerscyclus
van gemeenten
en OCMW’s (BBC)

Beweging in de BBC

Situering
Lichaamsbeweging in de brede zin van het woord is populair voor burgers uit vele gemeenten in
Vlaanderen. Een kleine selectie uit de uitgebreide lijst van voorbeelden illustreert dit. In aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen, bleek uit de reacties van 30.000 Vlamingen op “De vragende partij”
de vraag naar een veilige fiets- en wandelinfrastructuur. Bovendien was de “zwakke weggebruiker”
de prioritaire doelgroep in een derde van alle voorstellen over mobiliteit.1 In “Ook getest op mensen”
namen kijkers massaal deel aan de enquête over BMI (Body Mass Index), en diende een stappenteller als
motivatie voor meer dagelijkse lichaamsbeweging.2 Er bleek ook een grote vraag van burgers om actief
te tuinieren, bijvoorbeeld in volkstuintjes.3
Maar bij bewegen wordt nogal vaak aan ‘sport’ gedacht. Sport is een prima vorm van bewegen die kan
bijdragen tot een betere fitheid. Maar een groot deel van de burgers is echter nog niet klaar om te
sporten of komt er niet toe. Om te bewegen hoeft men echter niet meteen te sporten, bewegen kan
immers ook geïntegreerd worden in het dagelijkse leven. Lichaamsbeweging kan plaatsvinden in vier
verschillende contexten:4
1. Als actieve verplaatsing: bv. te voet of per fiets van woonplaats naar het werk/ de bakker.
2. Huishoudelijk en in de tuin: bv. kuisen op muziek, tuinieren.
3. In de vrije tijd: bv. wandelen of fietsen in de vrije tijd, spelen. Sport en georganiseerde
bewegingsrecreatie situeren zich in deze vrijetijdsbewegingscontext.
4. Op het werk: bv. de trap te nemen in plaats van de lift; bewegingsmomenten tijdens het werk,
langdurig zitten onderbreken met bewegen.
De actieve voedingsdriehoek5 bevat richtlijnen rond voldoende lichaamsbeweging en evenwichtige
voeding die een leidraad zijn voor jong en oud. Dagelijks moeten kinderen en jongeren minstens een
uur aan lichaamsbeweging doen van matige tot hoge intensiteit. Volwassenen doen best
• minstens een half uur per dag aan lichaamsbeweging met een matige intensiteit (ademhaling
en hartslag gaan sneller dan normaal),
• of 3 x 20 minuten per week lichaamsbeweging van hoge intensiteit (veel snellere ademhaling)
• of 10.000 stappen per dag (18-65 jaar) of 8000 stappen per dag (+65).
Daarnaast wordt voor zowel volwassenen als kinderen en jongeren langdurig en onafgebroken zitten
(=sedentair gedrag) afgeraden bij bv. computeren en TV kijken.

Bewegen: enkele cijfers en feiten
Volgens de Belgische gezondheidsenquête6 doet slechts 46% van de Vlaamse bevolking (vanaf 15 jaar
en ouder) minstens 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging (matig of intensief). Er is wel een lichte
positieve evolutie merkbaar t.o.v. 2004: toen haalde 40% van de Vlamingen de 30-minuten-aanbeveling.
De Europese HBSC-studie van 20067 en 20108 geeft aan dat bij Belgische 12- tot 18-jarigen
respectievelijk 13.3% (2006) en 13.1% (2010) de aanbeveling van minstens 60 minuten
bewegen per dag haalt. Alhoewel de bewegingsgraad bij 12-tot 18-jarigen redelijk
stabiel lijkt, treden grote verschillen op wanneer men naar specifieke subgroepen
kijkt, bv. bij 12- tot 14-jarige meisjes neemt het aandeel dat minstens 60 minuten
per dag beweegt af van 15% in 2006 naar 13.1% in 2010.
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Wat zijn de gevolgen van geen of te
weinig beweging?
De negatieve effecten van een gebrek aan lichaamsbeweging zijn recent samengevat door het
gerenommeerde internationale tijdschrift “The Lancet”.9 Voor België blijkt 11.4% van het algemene
sterftecijfer toe te schrijven aan fysieke inactiviteit (of het niet behalen van de aanbevelingen voor
beweging). Dit staat in direct verband met de welvaartsziekten: 7.1% van kransslagaderaandoeningen,
8.8% van type 2 diabetes, 11.7% van borst- en 12.6% van de dikke darmkankers worden toegeschreven
aan een gebrek aan lichaamsbeweging. Vanuit economisch oogpunt wijst een Canadese studie op
jaarlijkse kosten van ruim 200 euro per inwoner door het gebrek aan lichaamsbeweging.10
Onvoldoende bewegen, onevenwichtig eten, en overmatig sedentair gedrag leiden niet enkel tot een
daling van levenskwaliteit en van gezonde levensjaren, maar ook tot minder kansen op deelname
aan de samenleving, arbeid, of sociale contacten. ‘Voldoende bewegen’ en ‘sedentair gedrag’ zijn
bovendien onafhankelijk van elkaar. Iemand die met andere woorden wel de richtlijnen voor voldoende
lichaamsbeweging haalt, loopt toch nog steeds een gezondheidsrisico bij overmatig sedentair gedrag.

Beweging in de gemeente: van
analyse tot aanpak
Lichaamsbeweging is een complex thema dat beïnvloed wordt door veel factoren op het niveau
van de burger en zijn ruime omgeving (zie Figuur).11 Deze factoren zijn verspreid over verschillende
gemeentelijke diensten. Zo kan de mobiliteits- of gezondheidsdienst burgers maar motiveren tot
verplaatsingen te voet en per fiets wanneer de wandel- en fietsinfrastructuur kwaliteitsvol is. Dit is dan
een opdracht voor de technische dienst en de dienst ruimtelijke ordening.
Verder is er doordacht ‘functie-menggebruik’ nodig. Dit is het voorzien van vlot bereikbare winkels,
diensten en andere faciliteiten op wandel- en fietsafstand. Dergelijk functie-menggebruik is een
kenmerk van ‘bewegingsvriendelijke buurten’, die in binnen- en buitenlandse studies verband houden
met meer actieve verplaatsing bij bewoners.12

Figuur - Factoren die lichaamsbeweging van burgers beïnvloeden (WGO)
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Maar mogelijkheden om te bewegen nemen af door nieuwe technologieën, toenemend zittend werk
en koning auto als hoofdvervoermiddel. Ook een drukke leefstijl, tegenstrijdige prioriteiten, veranderde
familiesamenstelling en verminderde sociale verbondenheid kunnen bijdragen aan een inactief leven.
Het Toronto manifest13 is duidelijk: structureel en met meerdere beleidsdomeinen investeren in lichaamsbeweging loont:
• Gezondheidswinst: Lichaamsbeweging is één van de sleutelcomponenten naast voeding
en voldoende slaap om het groeiend probleem van overgewicht tegen te gaan. Het zorgt
voor gezonde groei en sociale capaciteiten bij onze kinderen, vermindert het risico op
welvaartsziekten, en verbetert de geestelijke gezondheid . Ook bij ouderen is lichaamsbeweging
zoals wandelen, fietsen, en sportelen een effectieve methodiek ter preventie van het vallen.
• Economische winst: meer lichaamsbeweging is gunstig voor de productiviteit en het aantal
gezonde levensjaren van burgers en werknemers
• Duurzame ontwikkeling: het inzetten op actieve vormen van verplaatsing zoals stappen,
fietsen en de combinatie met openbaar vervoer zorgt voor een verminderde uitstoot van
CO2 (164g/km) en fijn stof (0.04g/km)14. Publieke ruimtes die minder afhankelijk zijn van
gemotoriseerd transport zijn ook een hefboom voor een toegankelijke gemeente en
verbeterde transportmogelijkheden voor belangrijke doelgroepen (ouderen, personen met
lagere SES, gezinnen).

Doelstellingen en acties:
enkele voorbeelden
Het uitwerken van een lokaal bewegingsbeleid kan als een (prioritaire) beleidsdoelstelling in
de strategische nota van het meerjarenplan voor de BBC worden opgenomen. De gemeente
kan lichaamsbeweging ook in haar meerjarenplan opnemen door dit thema in te schrijven als
operationele doelstelling binnen één of meerdere (prioritaire) doelstellingen.
In een gemeente met een sterke visie rond beweging wordt via samenwerking een omgeving
voor de burgers gecreëerd waarbij de fysiek actieve keuze de voor de hand liggende keuze
wordt. En in die omgeving vinden gecoördineerde acties plaats met aandacht voor belangrijke
doelgroepen (bv. ouderen, kansengroepen).
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Beleidsdoelstelling 1:
een lokaal bewegingsbeleid ontwikkelen dat past in het integrale gezondheidsbeleid.
Mogelijke operationele doelstelling 1: Inactieve burgers worden aangezet tot actieve verplaatsing
(te voet of per fiets) d.m.v. gemeentelijke campagnes voor mobiliteit en gezondheid
Mogelijke operationele doelstelling 2: Inactieve burgers worden aangezet tot actieve verplaatsing
(te voet of per fiets) d.m.v. voet- en fietsvriendelijke aanpassingen in de publiek ruimte.

Actievoorbeelden:
• Educatie - sensibiliseren en informeren:
- Een langdurige bewegingscampagne zoals 10.000 stappen wordt gericht naar de
algemene bevolking via communicatiekanalen van gemeente en het Vlaamse project:
lokale media, affiches, folders, en voetstickers voor trapgebruik op publieke plaatsen,
en website. De gemeente en alle handelszaken stemmen dit ook af met deelname aan
Belgerinkel naar de Winkel.
- Vormingen en educatief materiaal rond beweging en gezondheid via buurthuizen en
woonzorgcentra op maat van kansengroepen, gezinnen en ouderen
- Samen met de Vlaamse Logo’s actie voeren voor de jaarlijkse actiemaand van 10.000
stappen
- Het gemeentebestuur promoot haar voorbeeldrol en het ‘STOP’-principe in de media
(stappen, trappen, openbaarvervoer, dan pas privé-vervoer).
- Informeren van de bevolking over veilige routes naar school en diverse verenigingen
(jeugd, recreatiesport, socio-cultureel)
• Facilitatie - aanbod en infrastructuur:
- Planning van een bewegingsvriendelijke publieke ruimte met goed verbonden wandelen fietspaden (netwerk), en strategisch geplaatste groenzones op maat van de buurt
- Veilige en goed onderhouden voet- en fietspaden en vervoersknooppunten met
aandacht voor valpreventie bij ouderen
- Fietslessen in groepsverband en overdekte fietsenstallingen met verlichting
- Functie-menggebruik: een mix van belangrijke diensten, groen, winkels en recreatie
is vlot bereikbaar op wandel- en fietsafstand
- Aanduiding 10.000 stappenroutes en verhuur van stappentellers op centrale publieke
plaatsen
- Verlichte wandel- en fietsroutes
- Doodlopende straten worden ‘doorlopend’ voor fietsers en voetgangers
- Gemeentelijke trage wegen worden opnieuw geherwaardeerd
• Reglementering en beleid:
- Regelgeving en bouwsubsidies met criteria voor bewegingsvriendelijke buurten
- Participatie van adviesraden en burgers in gemeentelijk bewegingsbeleid.
- Gemeentelijke centra op strategische plaatsen worden verkeersvrij en enkel
bereikbaar voor diensten en plaatselijke bewoners.

Beleidsdoelstelling 2:
De gemeente zoekt naar win-winsituatie tussen het lokale beweegbeleid en andere beleidssectoren
met de focus op gezinnen.

Actievoorbeelden:
- Ruimtelijke ordening, gezondheid en economie: een hoge stratenconnectiviteit in
woonbuurten wordt ingepland met veilige toeleiding naar diverse voorzieningen
en speel- en groenpleinen op wandelafstand. Dit verhoogt de toegankelijkheid en
aantrekkelijkheid voor gezinnen en vastgoedinvesteringen. De pleinen vormen een
platform voor gezinsactiviteiten.
- Milieu, gezondheid en sociaal beleid: ecologisch tuinieren wordt gepromoot als
vorm van lichaamsbeweging binnen het concept van volkstuintjes. De gemeente
tekent in op de Vlaamse oproep van volkstuinen15 en koppelt hier een duurzaam
meerjarenbeleid rond pesticiden, kweek van inheemse fruitsoorten, en ecologisch
tuinieren aan. De volkstuintjes bieden een platform voor sociale activiteiten onder
de buurtbewoners.
- Sport en gezondheid: de subsidiëring van lokale recreatieve sportclubs koppelen aan
een clubbeleid met aandacht voor een sportaanbod waarin gezinnen en scholen
kunnen participeren.
Verschillende lokale beleidsdomeinen en actoren hebben raakvlakken met lichaamsbeweging.
Het stimuleren van lichaamsbeweging als deel van een gezonde levensstijl vraagt dan ook een
samenwerking tussen die verschillende beleidsdomeinen en burgers. De gemeenten kunnen
hierbij een regierol opnemen en beroep doen op het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) voor
ondersteuning (www.vlaamselogos.be).
De volgende materialen en methodieken zijn beschikbaar:
Onderwijs en jeugdsector:
- Naar een bewegings- en voedingsbeleid op school: www.gezondeschool.be en
www.fitteschool.be
- Dip Dobbel Doe: educatief pakket voor lagere scholen rond bewegingstussendoortjes
in de klas: www.gezondeschool.be en www.fitteschool.be
- Sport na school en Sportsnack: naschools recreatief aanbod als deel van Brede
school met sportaanbod: www.schoolsport.be en www.bloso.be
Mobiliteits- en milieusector:
- Octopusplan: actieplan voor veilig stappen en fietsen naar school: www.octopusplan.be
- Online tool voor de snelste reisroute volgens het STOP-principe: www.slimweg.be
- Inspirerende verhalen, netwerken, en een duurzaam mobiliteitsaanbod:
www.s-move.be en www.duurzame-mobiliteit.be
- Kenniscentrum Publieke straten, onder andere omtrent Doorlopende straten:
www.steunpuntstraten.be
- Actieve verplaatsing als onderdeel van een actieve levensstijl:
www.10000stappen.be
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Ruimtelijke ordening:
- Inspiratienota voor een beweegvriendelijke publiek ruimte:
www.steunpuntstraten.be/stepetitie1.php
- Herwaardering van trage wegen: www.tragewegen.be
Gezondheid en beweging in alle bewegingscontexten:
- De Actieve Voedingsdriehoek, de Vlaamse referentie voor aanbevelingen rond voeding
beweging: handboek16 en online beweegtesten www.gezondheidstest.be
- Audittool en begeleidende materialen voor een voedings- en beweegbeleid in
gemeenten: www.zotvangezond.be en www.gezondegemeente.be
- Een actieve levensstijl promoten in de 4 bewegingscontexten: www.10000stappen.be
- Integrale aanpak voor valpreventie bij ouderen, inclusief bewegen: www.boebs.be
Sport en vrije tijd (Sport voor allen)
- Op zoek gaan naar sportorganisaties en sportinfrastructuur in Vlaanderen:
www.sportdatabankvlaanderen.be
- Laagdrempelig sportaanbod voor 50+ in de vrije tijd: www.sportelen.be , www.okra.be
en www.s-sport.be
- Materialen voor een kwaliteitsvol lokaal en regionaal sport- en recreatiebeleid
(bv.doelgroepen): www.isbvzw.be
- Informatie over trainen, blessurepreventie en soorten blessures: www.gezondsporten.be
Arbeidssector en bedrijven:
- Handboek ‘stapsgewijs naar een bewegingsbeleid op het werk’ 17
- KMO’s op bedrijventerreinen aanzetten tot gezamenlijke bewegingsactiviteiten en
een gezondheidsbeleid op het werk: www.nvgezond.be
- Bewegen op het werk als onderdeel van een actieve levensstijl: www.10000stappen.be
- Bedrijven helpen met een beleid op maat voor voeding en beweging:
www.vigez.be/jobfit
Algemeen
- Actieve voedingsdriehoek- informatie en test: www.vigez.be/beweging en
www.gezondheidstest.be
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Maak er werk van
Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het Logo van
uw regio. U vindt uw Logo via www.vlaamselogos.be.
Vlaamse expertisecentra:
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie v.z.w.)
www.vigez.be en www.gezondegemeente.be: portaalsite
over hoe een gezondheidsbeleid opzetten en met info en interventies voor alle
gezondheidsthema’s. Contact: Bruno.Buytaert@vigez.be - werner.dewael@vigez.be
ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw):
Ledenvereniging en kenniscentrum voor een kwaliteitsvol
lokaal en regionaal sport- en recreatiebeleid www.isbvzw.be
© VIGeZ, 2012 - tekst: VIGeZ
Een meer theoretische onderbouw voor een lokaal gezondheidsbeleid vindt u
in de brochure ‘Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid?’. U kan deze brochure downloaden op www.vigez.be door onderstaande
QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

Op uw gezondheid

