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EEN

WORDEN?



Ook jouw lokaal bestuur kan een Warme 
Stad of Gemeente worden en het verschil 
maken voor het mentaal welbevinden van 
kinderen en jongeren! Uit cijfers van de We-
reldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt 

dat 1 op de 5 jon-
geren kampt met 
psychische pro-
blemen. 4 op de 5 
geven aan zich wél 
goed te voelen in 
hun vel. Zij kunnen 
jongeren die het 
moeilijk hebben, 
steunen. 

Geestelijke gezondheid in de jeugdjaren 
vormt de basis voor gezondheid en welbe-
vinden doorheen de hele levensloop. Door 
ervoor te zorgen dat kinderen zich van 
jongs af aan goed in hun vel voelen, 

kunnen veel problemen op latere leeftijd 
worden voorkomen. 
Als lokaal bestuur kan je helpen. Door 
een omgeving te creëren die zowel kin-
deren en jongeren als ouders, leerkrach-
ten, animatoren … ondersteunen én ver-
sterken. Voor WHO is dit topprioriteit. 

5 Vlaamse pilootsteden (Brugge, Gent, 
Genk, Turnhout, Leuven) zochten de af-
gelopen jaren uit hoe je dit kan doen. 
Ze werkten een integraal beleidsplan uit 
voor het mentaal welbevinden van kinde-
ren en jongeren (0 – 24 jaar) dat ze ook 
evalueerden en bijstuurden. 

Ben je al een Gezonde Stad of Gemeen-
te? Dan helpt de methodiek Warme Ste-
den & Gemeenten jullie voor de concrete 
invulling van het thema geestelijke ge-
zondheid bij kinderen en jongeren (0 – 24 
jaar). 

WAAROM EEN WARME STAD OF GEMEENTE?

“In een Warme Stad en 
Gemeente heeft iedereen 
de taak om er echt te zijn 
voor kinderen en jonge-
ren. Samenwerken is dé 
sleutel tot succes.”

Dat wil jij toch ook voor jouw stad 
of gemeente?

WAT DOET EEN WARME STAD OF GEMEENTE?

Zo draag je bij aan een omgeving waar elk kind, elke jongere zich goed in zijn vel voelt. Via 
een 7-stappenplan en de begeleiding van jouw regionale Logo zal je tot een lokaal beleid 
komen (geënt op het reguliere gemeentebeleid en aansluitend bij het nieuwe meerjaren-
plan) om te werken aan deze pijlers. Meer info op www.warmestedenengemeenten.be

In een stad of gemeente waar het mentaal welbevinden hoog op de agenda staat, is er aan-
dacht voor ‘8 pijlers voor veerkracht van kinderen en jongeren in je stad/ gemeente’.
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Besteed aandacht aan de basisbehoeften 
en rechten van kinderen en jongeren

Moedig een warme, ondersteunde 
opvoeding aan

Zorg dat kinderen en jongeren 
gemakkelijk de weg naar hulp vindenOndersteun de persoonlijke ontwikkeling

Creëer verbondenheid tussen kinderen, 
jongeren en hun omgeving

Betrek kinderen en jongeren bij het 
beleid

Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een 
veilige omgeving

Maximaliseer kansen op fysieke 
gezondheid

 

een brochure met het 7-stappenplan waarin ook verwezen wordt naar 
ondersteunende online tools;

advies van jouw Logo;

1.500 euro per jaar voor acties (2020 - 2021);

een zitbank met Warme William;

500 euro per jaar voor de Warme William-campagne (2020-2021);

Voor meer info: contacteer jouw Logo of Sarah.Peene@gezondleven.be 

Ter ondersteuning krijg je:

Door het 7-stappenplan te volgen, kunnen jullie een Warme Stad of Gemeente worden. 
De 7 stappen zijn gebaseerd op de methodiek van Gezonde Gemeente. Je kan hierbij 
ondersteuning krijgen.

IN 7 STAPPEN NAAR EEN WARME STAD OF GEMEENTE

WAT WORDT VERWACHT VAN JOU ALS WARME STAD OF GEMEENTE? 

WAT KRIJG JE ALS NIEUWE WARME STAD OF GEMEENTE? 
Je investeert eerst en vooral in de toe-
komst en gezondheid van de kinderen en 
jongeren in je stad of gemeente. Maar het 
project biedt ook veel voordelen voor jul-
lie imago. Er wordt een sterk netwerk ge-
vormd en het sociaal weefsel wordt ver-
sterkt. 

Bovendien wordt er een grotere verbon-
denheid gecreëerd tussen de verschillende 
actoren in de stad die betrokken zijn bij het 
welbevinden van kinderen en jongeren, on-
der één vlag ‘Warme Steden en Gemeen-
ten’. 

Ontwikkel deze legislatuur een beleid  
rond mentaal welbevinden voor kinderen 
en jongeren en veranker dit in het 
gemeentebeleid (eind 2025). 

Gebruik de methodiek van Warme Steden 
en Gemeenten: doorloop de 7 stappen.  

Ondersteun de Warme Williamcampagne. 

Neem jaarlijks deel aan een intervisie 
met andere Warme Steden en 
Gemeenten. 

Deel goede praktijken met het Logo 
uit je regio, zodat de ‘inspiratiebox 
Warme Steden en Gemeenten’
aangevuld kan worden. 

 

Van 10 mei tot 1 juli 2019 kan jouw stad of gemeente zich kandidaat stellen om 
Warme Stad of Gemeente te worden via de website. Motiveer daar kort waarom 
je dit wil. De gekozen Warme Steden en Gemeenten worden bekendgemaakt 
op 19 augustus. Bijkomende informatie over de kandidaatstelling, de criteria en 
de procedure vind je op www.warmestedenengemeenten.be. 

Wat moet je doen om ondersteuning te krijgen?



Dit project wordt gerealiseerd door het consortium

In samenwerking met

Met dank aan de pilootsteden

KU LEUVEN
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